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Județul Mureş 
Sectiunea III - Asociatii 
1.   ASOCIATIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TG. MURES, cod unic de înregistrare: 24417790 

Depunere documente întocmite de administratorul judiciar 
în procedura de insolvenţă în formă generală  

Nr: 1002 Data emiterii: 16.06.2016 
Termen de procedură: 15.07.2016 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 165/1371/2016, Tribunal Specializat Mureş, judecător sindic Irina Daniela 
Dumitru, Termen 15.07.2016. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Târgu Mureş, str. Justiţiei nr. 1, jud. Mureş, telefon: 0265.262.010, fax: 
0265.311.827, E-mail: tr-mures-comercial@just.ro, Programul arhivei/registraturii instanţei L - V: 08:00 – 12:00. 
3.Debitor: ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ (în insolvenţă, în insolvency, en procedure 
collective), cu sediul în Târgu Mureş, str. Insulei nr. 2, jud. Mureş, înregistrată în RAF Mureş sub nr. 70/22.10.2008, 
având CUI RO 24417790, prin Încheierea nr. 58 pronunţată la data de 08 Aprilie 2016 în cadrul dosarului nr. 
165/1371/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş. 
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners SPRL, Cod de identificare fiscală RO 28531126, sediul în Cluj – Napoca, 
Calea Turzii nr. 74-76, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 tel./fax 0364-
412631/2 E-mail: office@rtz.ro, prin mandatar RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. 
Wilhelm Filderman nr. 18, biroul nr. 9, sector 3, Filderman Office şi adresa de corespondenţă în Cluj-Napoca, Calea 
Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Balog Claudiu Ioan. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners SPRL prin mandatar RTZ & Partners SPRL Filiala Bucureşi, în calitate de administrator 
judiciar al debitoarei ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, în dosarul nr. 165/1371/2016, aflat 
pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, în temeiul Încheierii nr. 58/08.04.2016, coroborat cu dispoziţiile art. 105 şi 
urm. din Legea nr. 85/2014, comunică: 

Tabelul preliminar al creditorilor 
Nr. Denumirea Creditorului Adresa Creditorului Solicitat  Acceptat Observaţii 

      Lei Euro     
CREANŢE GARANTATE 

1 

DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A 
FINANŢELOR 

PUBLICE BRAŞOV, ÎN 
REPREZENTAREA 
ADMINISTRAŢIEI 

FINANŢELOR 
PUBLICE MUREŞ 

Târgu Mureş, str. 
Gheorghe Doja nr. 1-

3, jud. Mureş 
3.117.732,00lei    3.117.732,00lei  

cu titlu provizoriu, până 
la întocmirea Raportului 

de evaluare asupra 
bunurilor ce constituie 

obiectul garanţiei, 
conform dispoziţiilor art. 

103 din Legea nr. 
85/2014, cu drept de 

preferinţă asupra 
bunurilor mobile 

menţionate în declaraţia 
de creanţă, exceptând 

bunul mobil constând în 
cazan încălzire centrală 
marca SIZE RS 172Kk 

II, serie fabricaţie 
3807301542, putere (kw) 

194.2 
TOTAL GRUPĂ 3.117.732,00lei    3.117.732,00lei    

CREANŢE SALARIALE 

1 Ajtai Zoltan 
Târgu Mureş, str. 
Dobra Petru, nr. 

37/19, Jud. Mureş 
 1.192,00 lei     1.192,00 lei    

2 Andrasi Alexandru 

Braşov, str. Mircea 
cel Bătrân, nr. 47, Bl. 
37, sc.B, ap. 27, Jud. 

Braşov 

 6.489,00 lei     6.489,00 lei    

3 Baki ilona 
Târgu Mureş, str. 

Cisnădiei, nr. 1/20, 
Jud. Mureş 

 1.192,00 lei     1.192,00 lei    

4 Balan Catalin 
Buzău, str. Cart. 

Broşteni, Bl. M12, 
ap. 9, Jud. Buzău 

 14.410,00 lei     14.410,00 lei    

5 Balazs Tunde 
Târgu Mureş, str. 

Rămurele, nr. 43/6, 
Jud. Mureş 

 870,00 lei     870,00 lei    

6 Balla Cristina 
Cristeşti, str. Păşunii, 
nr. 257, Jud. Mureş 

 205,00 lei     205,00 lei    

7 Bardosi Alina 
Ceauşu de Câmpie, 
nr. 386, Jud. Mureş 

 1.813,00 lei     1.813,00 lei    

8 Belean Simona 
Târgu Mureş, Bd. 1 
Decembrie 1918, nr. 

230/4, Jud. Mureş 
 7.429,00 lei     7.429,00 lei    
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9 Belegan Mariana 
Târgu Mureş, str. 
Rozmarinului, nr. 
56/14, jud. Mureş 

 1.649,00 lei     1.649,00 lei    

10 Beleni Iuliu 
Loc. Sanger, nr. 401, 

Jud. Mureş 
 2.017,00 lei     2.017,00 lei    

11 Bergodi Cristiano 

Bucureşti, str. 
Sabinelor, nr.117, 

etaj 3, birou AFAN, 
sector 5 

 49.555,11 lei     49.555,11 lei    

12 Bobar Cristian 
Reşiţa, str. Corvin 

Ion, nr. 4, sc.2, ap. 4, 
jud. Caraş Severin 

 7.906,00 lei     7.906,00 lei    

13 Bucur Ionel 
Loc. Târgu Mureş, 
str. Călăraşi, nr. 20, 

Jud. Mureş 
 1.121,00 lei     1.121,00 lei    

14 Campean Gyozo 
Sângeorgiu de Mureş, 

str. Fîntânii, nr. 11, 
jud. Mureş 

 1.192,00 lei     1.192,00 lei    

15 Chertes Cristian 
Târgu Mureş, str. P-

ţa. Teatrului, nr. 12/8, 
jud. Mureş 

 20.560,00 lei     20.560,00 lei    

16 Ciarlantini Luigi 

Bucureşti, strada 
Sabinelor, nr.117, 

etaj 3, birou AFAN, 
sector 5 

 23.295,66 lei     23.295,66 lei    

17 Ciorceri George 
Târgu Mureş, str. 

Ciucaş, nr. 7, ap. 14, 
jud. Mureş 

 1.781,00 lei     1.781,00 lei    

18 Cotutiu Corneliu 

 Năsăud, str. Miron 
Cristea, Bl. 7ABC, 

sc.C, ap. 7, jud. 
Bistriţa Năsăud 

 2.096,00 lei     2.096,00 lei    

19 Dinu Marian 

Constanţa, str. Bd. 
Alexandru 

Lăpuşneanu, nr. 54, 
Bl. LE2, sc.A, ap. 9, 

jud. Constanţa 

 12.715,00 lei     12.715,00 lei    

20 Dragomir Marcel 
Târgu Mureş, str. 

Aleea Haţeg, nr. 14, 
ap. 12, jud. Mureş 

 3.179,00 lei     3.179,00 lei    

21 Fechete Carol 
Luduş, str. Bradului, 

Bl. 8, ap. 1, jud. 
Mureş 

 5.195,00 lei     5.195,00 lei    

22 Gherghel Mihai 
Târgu Mureş, str. 
Petru Maior, nr. 5, 
ap. 6, jud. Mureş 

 620,00 lei     620,00 lei    

23 Grigoras Petre 

Constanţa, Bd. 
Tomis, nr. 348, Bl. 
TAV2, sc.A, ap. 15. 

jud. Constanţa 

 25.429,00 lei     25.429,00 lei    

24 Gurdian Valeria 
Târgu Mureş, str. 

Dâmbul Pietros, nr. 
12, ap. 60, jud. Mureş 

 1.001,00 lei     1.001,00 lei    

25 Gyorgy Emil Petre 
Târgu Mureş, str. 

Muncii, nr. 2/7, jud. 
Mureş 

 2.269,00 lei     2.269,00 lei    

26 Hajdu Zoltan 
Târgu Mureş, str. 

Cugir, nr. 12/30, jud. 
Mureş 

 1.212,00 lei     1.212,00 lei    

27 Hajnal Iuliu 
Târgu Mureş, str. 
Crişan, nr. 1, jud. 

Mureş 
 2.722,00 lei     2.722,00 lei    

28 Huza Ioan 
Târgu Mureş, str. 

Cutezanţei, nr. 54/4, 
jud. Mureş 

 2.070,00 lei     2.070,00 lei    

29 Kalo Geza Catalin 
Târgu Mureş, str. 
Crişan, nr. 1, jud. 

Mureş 
 450,00 lei     450,00 lei    

30 Koszorus Gabriel 
Târgu Mureş, str. 

Armoniei, nr. 22/7, 
jud. Mureş 

 1.884,00 lei     1.884,00 lei    

31 Kovacs Karoly 
Târgu Mureş, str. 
Cisnădie, nr. 1/18, 

jud. Mureş 
 1.192,00 lei     1.192,00 lei    

32 Lăcătușu Virgil 
Târgu Mureş, str. 

Armoniei, nr. 22/6, 
 33.850,00 lei     33.816,00 lei    
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jud. Mureş 

33 Levai Alexandru 
Târgu Mureş, str. 

Reşiţa, nr. 6, sc.B, ap. 
1, jud. Mureş 

 4.109,00 lei     4.109,00 lei    

34 Lungu Constantin 
Târgu Mureş, str. 

Mioriţei, nr. 3, jud. 
Mureş 

 2.305,00 lei     2.305,00 lei    

35 Maier Flavius 
Miercurea Ciuc, jud 

Harghita 
 2.722,00 lei     2.722,00 lei    

36 Man Ioan Nucu 
Târgu Mureş, Bd. 

Pandurilor, nr. 137/2, 
jud. Mureş 

 429.954,00 lei     429.574,00 lei    

37 Mara Bogdan 
Bucureşti, str. 

Tăbliţei, nr. 1B, Bl. 2, 
ap. 6, sector 1 

 197.436,59 lei     179.708,59 lei    

38 Mateiu Ioan 
Livezeni, str. Aleea 
Sudului, nr. 30, jud. 

Mureş 
 4.238,00 lei     4.238,00 lei    

39 Meleaca Lucia 
Târgu Mureş, str. 

Aurel Filimon, nr. 24, 
ap. 1, jud. Mureş 

 6.560,00 lei     6.560,00 lei    

40 Miclea Darius 
Târgu Mureţ, str. 

Luduşului nr. 23, jud. 
Mureş 

 4.483,00 lei     4.483,00 lei    

41 Moldovan Lucian 
Sâncraiu de Mureş, 
str. Mureşului, nr. 
127, jud. Mureş 

 2.064,00 lei     2.064,00 lei    

42 Moldovan Viorel 
Grebenişu de 

Câmpie, nr. 30, jud. 
Mureş 

 867,00 lei     867,00 lei    

43 Olah George 
Târgu Mureş, str. 

Godeanu, nr. 15/4, 
jud. Mureş 

 1.253,00 lei     1.253,00 lei    

44 Olaru Marius  
Târgu Mureş, str. 

Bucuiocului, nr. 2, 
ap. 23, jud. Mureş 

 1.831,00 lei     1.831,00 lei    

45 Pislaru Aurel 

 Bucureşti, str. Al. 
Budacu, nr. 3, Bl. 
M5, sc.2, ap. 32, 

sector 3 

 2.046,00 lei     2.046,00 lei    

46 Podar Vlad 
Târgu Mureş, Bd. 1 
Decembie 1918, nr. 
35/12, jud. Mureş 

 3.886,00 lei     3.886,00 lei    

47 Pop Adrian 
Târgu Mureş, Bd. 

1848, nr. 30, ap. 32, 
jud. Mureş 

 3.160,00 lei     3.160,00 lei    

48 Pop Andreea 

Topliţa, str. Mihail 
Kogălniceanu, Bl. A, 

sc.2, ap. 13, jud. 
Hargita 

 2.274,00 lei     2.274,00 lei    

49 Popa Lucian 
Târgu Mureş, jud. 

Mureş 
 2.155,00 lei     2.155,00 lei    

50 Prună Cristian 

Bucureşti, Şos. 
Virtuţii, nr. 17, Bl. 
G3, sc.1, ap. 90, 

sector 6 

 26.008,00 lei     26.008,00 lei    

51 Rațiu Aurel 
Târgu Mureş, str. 

Stelelor, nr. 5, ap. 1, 
jud. Mureş 

 854,00 lei     854,00 lei    

52 Ricean Iuliu 
Târgu Mureş, str. 
Înfrăţirii, nr. 10/7, 

jud. Mureş 
 783,00 lei     783,00 lei    

53 Sandu Bianca 
Dărmăneşti, nr. 1089, 

jud. Dâmboviţa 
 6.560,00 lei     6.560,00 lei    

54 Sălcudean Mariana 
Târgu Mureş, str. 

Cuza Vodă, nr. 80, 
jud. Mureş 

 1.802,00 lei     1.802,00 lei    

55 Seches Carol 
Târgu Mureş, str. 

Transilvania nr. 32, 
ap. 13, jud. Mureş 

 21.476,64 lei     21.476,64 lei    

56 Serban Cornel 
Târgu Mureş, str. 
Pomicultorilor nr. 
19/13, jud. Mureş 

 2.017,00 lei     2.017,00 lei    

57 Simo Emese 
Cristeşti, str. 

Principală, nr. 
678/G/14, jud. Mureş 

 468,00 lei     468,00 lei    
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58 Simo Zsolt 
Cristeşti, str. 

Principală, nr. 
678/G/14, jud. Mureş 

 1.238,00 lei     1.238,00 lei    

59 Somodi Zoltan 

TARGU MURES, 
str. Ştefan Cicio 

Popo, nr. 31/3, jud. 
Mureş 

 1.343,00 lei     1.343,00 lei    

60 Spatafora Matteo 

Bucureşti, strada 
Sabinelor, nr.117, 

etaj 3, birou AFAN, 
sector 5 

 23.727,40 lei     23.727,40 lei    

61 Stanciu Daniel 
Ghiroda, Aleea 

Trestiei, nr. 8, jud. 
Mureş 

 4.522,00 lei     4.522,00 lei    

62 Sterp Ionuț 
Târgu Mureş, str. 
Transilvania nr. 

46/13, jud. Mureş 
18.844,07 lei     18.844,07 lei    

63 Stian Dorel 
Târgu Mureş, str. 

Reşiţa, nr. 3, ap. 12, 
jud. Mureş 

 2.070,00 lei     2.070,00 lei    

64 Tohănean Vasile 
Târgu Mureş, str. 
Pâinii, nr. 31, jud. 

Mureş 
 3.380,00 lei     3.380,00 lei    

65 Zolog Dan Nicolae 

Sighişoara, str. 
Plopilor, nr. 9, Bl. 

304-2C, ap. 17, jud. 
Mureş 

 4.476,00 lei     4.476,00 lei    

TOTAL GRUPĂ 1.029.473,47lei   - €  1.011.331,47lei    
CREANŢE BUGETARE 

1 

DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A 
FINANŢELOR 

PUBLICE BRAŞOV, ÎN 
REPREZENTAREA 
ADMINISTRAŢIEI 

FINANŢELOR 
PUBLICE MUREŞ 

Târgu Mureş, str. 
Gheorghe Doja nr. 1-

3, jud. Mureş 
4.676.868,00lei    4.676.868,00lei  

sub condiţia rezolutorie 
ca această creanţă să fie 

încasată în cursul 
procedurii de insolvenţă a 

Asociaţiei Sportive 
Transil 2008 

2 
MUNICIPIUL TÂRGU 

MUREŞ  

Târgu Mureş, Piaţa 
Victoriei nr. 3, jud. 

Mureş 
 562.190,55 lei     562.190,55 lei    

TOTAL GRUPĂ 5.239.058,55lei    5.239.058,55lei    
CREANŢE CHIROGRAFARE 

1 
AMA GLOBAL 

FOOTBALL SPORT 
SRL 

Prahova, Sinaia str. 
Octavian Goga nr 9-
11 (Vila Carpati) et 5 

ap 16 

 133.992,00 lei   30.000,00 €  

 66.996,00 lei  

sub condiţie suspensivă, 
până la încheierea între 
ASOCIAŢIA FOTBAL 

CLUB ASA 2013 
TÂRGU MUREŞ şi cei 

trei jucători (Buş 
Laurenţiu Cosmin, Matei 
Gabriel Eugen şi Ciolacu 
Andrei Cosmin) a actelor 
adiţionale la Contractul 

de prestări servicii, 
pentru prelungirea 

duratei acestuia pentru 
sezonul competiţional 

2016-2017 

 66.996,00 lei  

creanţă nescadentă, sub 
condiţie rezolutorie de a 
încasa această creanţă de 
la Liga Profesionistă de 

Fotbal 

2 
ASOCIAŢIA SPORT 

CLUB BACĂU  
Bacău, str. Letea nr. 

17, jud. Bacău 
 2.407,46 lei     2.407,46 lei    

3 
ASOCIAŢIA 

SPORTIVĂ TRANSIL 
2008 

Târgu Mureş, str. 
Bega nr. 2, jud. 

Mureş 
4.255.704,05lei    

 91.096,05 lei  creanţă pură şi simplă 

4.164.608,00lei  

sub condiţia rezolutorie a 
neînscrierii/înscrierii 

parțiale sau a reducerii 
creanței Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor 

Publice Mureş la masa 
credală a Asociaţiei 

Sportive Transil 2008 

4 
AXENTE MIRCEA - 

IONUŢ 

domiciliu ales la CI 
„Mitucă Anca” din 

Bucureşti, str. Mihail 
 116.127,00 lei   25.750,00 €   116.127,00 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 
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Cioranu nr. 2, bl. 66, 
sc. 1, ap. 3, sector 5 

Profesionistă de Fotbal. 

5 
BĂCILĂ COSMIN 

NICOLAE 

domiciliu ales la CI 
„Mitucă Anca” din 

Bucureşti, str. Mihail 
Cioranu nr. 2, bl. 66, 
sc. 1, ap. 3, sector 5 

 168.652,60 lei     168.652,60 lei    

6 BĂILE SĂRATE SRL  
Târgu Mureş,strada 
Bolyai, nr.9, ap.5, 

jud. Mureş 
 13.375,24 lei     13.375,24 lei    

7 BALAUR IONUŢ 

Bucureşti, str. 
Sabinelor nr. 117, 

etaj 3, birou AFAN, 
sector 5 

 71.738,31 lei  16.683,33 €   66.267,78 lei    

8 BALIC SASA  

Bucureşti, str. 
Gheorghe Şincai nr. 

8, bl. 30, sc. 1, ap. 28, 
sector 4 

 258.581,40 lei   57.900,00 €   186.768,12 lei    

9 BENEDEK ISTVAN 
Târgu Mureş. Jud. 

Mureş 
 100.000,00 lei     100.000,00 lei  creanţă nescadentă 

10 
BRANDAN PABLO 

DANIEL 

Bucureşti, Piaţa Alba 
Iulia nr. 5, bl. I4, sc. 
A, ap. 31, sector 3 

 460.611,48 lei  103.128,12€  
 365.176,00 lei  creanţă pură şi simplă 

 72.213,28 lei  creanţă nescadentă 

11 
BRUNO MARINS DE 

JESUS  

Bucureşti, str. Mihail 
Cioranu nr. 2, bl. 66, 
sc. 1, ap. 3, sector 5 

 193.018,87 lei     192.200,76 lei    

12 
SC BSG SECURITY 

SRL  

Târgu Mureş, str. 
Libertăţii nr. 31, jud. 

Mureş 
 420.746,00 lei     419.754,00 lei    

13 
BUŞ LAURENŢIU 

COSMIN  

Bucureşti, str. 
Sabinelor nr. 117, et. 

3, birou AFAN, 
sector 5 

 46.640,00 lei   10.600,00 €   45.554,67 lei    

14 

CABINET 
INDIVIDUAL DE 
AVOCAT GHERE 

CĂTĂLIN  

Târgu Mureş, str. 
Bolyai nr. 27, jud. 

Mureş 
 15.000,00 lei     14.900,00 lei    

15 
COLEGIUL AGRICOL 
TRAIAN SĂVULESCU  

Târgu Mureş, str. 
Călăraşilor nr. 108, 

jud. Mureş 
 1.388,00 lei     1.388,00 lei    

16 COSTA RAMIRO 
Bucureşti, Piaţa Alba 
Iulia nr. 5, bl. I4, sc. 
A, ap. 31, sector 3 

 76.670,22 lei   17.166,00 €   75.631,04 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 

17 
DIGITAL COLOR 

COMPANY SRL TG. 
MUREŞ  

Târgu Mureş, Gh. 
Doja, nr.185, parter, 

jud. Mureş 
 8.432,00 lei     8.432,00 lei    

18 
SC DOLEMN TRADE 

SRL  

Târgu Mureş, str. 
Cutezanţei nr. 15, ap. 

4, jud. Mureş 
 10.915,29 lei     10.915,29 lei    

19 SC ENERGOPLUS SRL  
Târgu Mureş, str. 

Budiului nr. 93-95, 
jud. Mureş 

1.151.365,50lei    

 185.800,00 lei    

 965.565,49 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 

20 
SC EURO ECOLOGIC 

SRL  

Vlăhiţa, str. Mihai 
Eminescu nr. 9, ap. 

18, cam. 2, jud. 
Harghita 

 17.514,97 lei     17.514,97 lei    

21 
FEJER CSONGOR – 

BELA 

Sat Zabala, comuna 
Zabala,nr.373.jud 

Covasna 
 16.770,00 lei     14.792,00 lei  

sub condiţia suspensivă a 
achitării taxei judiciare 

de timbru 

22 
FEUSSI FONGAND 
PATRICE EMERY 

Bucureşti, str. 
Drumeagului nr. 13, 

ap. 1, sector 3 
 115.890,00 lei     - lei    

23 FITT – BEAUTY SRL  
Târgu Mureş, str. 

Braşovului nr. 1, ap. 
12, jud. Mureş 

 23.816,23 lei     23.816,23 lei    

24 FIZIONOVA SRL  
Târgu Mureş, str. 

Horea nr. 20, ap.3, 
jud. Mureş 

 167.312,00 lei    
 140.582,00 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 
 26.730,00 lei  creanţă pură şi simplă 

25 
GOLANSKI PAWEL 

JAN 

Bucureşti, str. Mihail 
Cioranu nr. 2, bl. 66, 
sc.1, ap. 3, sector 5 

 282.049,32 lei   62.590,00 €   234.909,01 lei    
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26 
GONZALEZ LOPEZ 

IVAN 

Bucureşti, str. Piaţa 
Alba Iulia nr. 5, bl. 
I4, ap. 31, sector 3 

 182.523,90 lei   40.866,00 €   174.938,33 lei    

27 GOROBSOV NICOLAS  
Bucureşti, str. Piaţa 
Alba Iulia nr. 5, bl. 
I4, ap. 31, sector 3 

 263.414,34 lei   58.967,88 €   252.416,67 lei    

28 SC GRAND SA  
Târgu Mureş, Piaţa 
Victoriei nr. 28-30, 

jud. Mureş 
 16.769,01 lei     16.769,00 lei    

29 SC INSTA GRUP SRL  
Târgu Mureş, str. 
Căminului, nr. 35, 

jud Mureş 
409.960,46 lei     409.960,46 lei    

30 JAZVIC FILIP 

Bucureşti, str. 
Sabinelor nr. 117, 

etaj 3, birou AFAN, 
sector 5 

 222.812,24 lei   51.816,80 €  

 162.038,33 lei  creanţă pură şi simplă 

 51.600,00 lei  creanţă nescadentă 

31 SC LAS PROM SRL 
Târgu Mureş, str. 
Cuza Vodă nr. 35, 

jud. Mureş 
 11.367,77 lei     10.350,97 lei    

32 
LUCA TEODOR 

DUMITRU 

Târgu Mureş, str. 
Braşovului nr. 13, ap. 

18 
 115.000,00 lei     115.000,00 lei  

sub condiţia suspensivă a 
achitării taxei judiciare 

de timbru 

33 SC LUMINAR SRL 
Târgu Mureş, B-dul. 
1 Decembrie 1918 nr. 

186, jud. Mureş 
 20.000,00 lei     20.000,00 lei    

34 MAN IOAN NUCU 
Târgul Mureş, str. 
Ştefan, nr.16 judeţ 

Mureş 
 208.000,00 lei     208.000,00 lei  creanţă nescadentă 

35 
MANOLOV 
MIROSLAV 
MANOLOV 

Bucureşti, Bd. 
Mărăşeşti nr. 19, 

sector 4 
95.640,00 lei   22.200,00 €   95.640,00 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 

36 
SC MEDIA EVENT 

MANAGEMENT SRL 

Târgu Mureş, B-dul. 
1 Decembrie 1918, 
nr. 35, jud. Mureş 

 18.760,00 lei    
 14.840,00 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 
 3.920,00 lei  creanţă pură şi simplă 

37 
SC MEDIA FACTORY 

INTERNATIONAL SRL 

Sângeorgiu de Mureş, 
str. Lungă nr. 1, jud. 

Mureş 
 7.290,22 lei     7.290,22 lei    

38 
MUREŞAN GABRIEL 

STELIAN 
Aplod,jud Mureş  783.525,00 lei     766.838,19 lei    

39 NOVOFARM SRL 
Târgu Mureş, str. 

Înfrăţirii nr. 4, jud. 
Mureş 

 20.314,34 lei     - lei  creanţă prescrisă 

40 OLTEAN CORNEL Cristeşti, jud. Mureş  388.500,00 lei     388.500,00 lei    

41 SC PALAS COM SRL 
Târgu Mureş, str. 

Pasajul Palas nr. 8, 
jud. Mureş 

 120.236,72 lei     120.236,72 lei    

42 
PORSCHE LEASING 
ROMANIA IFN SA  

Voluntari, B-dul. 
Pipera nr. 2, jud. 

Mureş 
 5.327,22 lei     5.327,22 lei    

43 
PORSCHE BROKER DE 

ASIGURARE SRL 

Voluntari, B-dul. 
Pipera nr. 2, jud. 

Mureş 
 1.327,18 lei     1.327,18 lei    

44 
SC PRESIDENT 
RESORT SRL 

Târgu Mureş, str. 
Bolyai nr. 1, jud. 

Mureş 
 19.061,00 lei     19.061,00 lei    

45 
SC PROTEKTA LINE 

SRL  

Târgu Mureş, str. 
Mureşeni nr. 11, jud. 

Mureş 
 29.717,47 lei     29.717,47 lei    

46 RCS & RDS SA 
Târgu Mureş, Bld. 1 
Decembrie 1918, nr. 

71, Judet Mures  
 3.080,92 lei     1.915,99 lei    

47 SC RECOSPORT SRL 
Cluj Napoca, str. 

Mogoşoaia nr. 7, jud. 
Mureş 

 16.203,99 lei     16.203,99 lei    

48 
SC REDATRONIC 

SERV SRL 

Târgu Mureş, str. 
Liviu Rebreanu nr. 

11, jud. Mureş 
 4.843,23 lei     4.843,23 lei    

49 
SC SILARA SALUB 

SRL 

Târgu Mureş, str. 
Ştefan Cicio Pop, nr. 

38/7, jud. Mureş 
 60.000,00 lei     60.000,00 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 

50 
SC SILETINA IMPEX 

SRL 
Târgu Mureş, B-dul. 
1 Decembrie 1918, 

529.151,50 lei     529.151,50 lei    
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nr. 92, ap. 4, jud. 
Mureş 

51 

SC TOTAL AGC 
PETRO-GAS SRL (fostă 

SC TOTAL FLEISCH 
SRL) 

Târgu Mureş, str. 
Predeal nr. 47, jud. 

Mureş 
 893.655,21 lei     893.655,21 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 

52 
SC TRANSILVANIA 

GRUP BUSINESS SRL 

Cluj Napoca, str. 
Eftimie Murgu nr. 18, 

jud. Cluj 
 38.299,38 lei     38.185,12 lei    

53 
SC TRANSILVANIA 

IMAGISTICA SA 

Bucureşti, Şos. 
Bucureşti - Ploieşti 

nr. 43, sector 1 
 9.126,00 lei     9.126,00 lei    

54 SC ULTRATEST SRL 
Târgu Mureş, str. 
Arany Janos nr. 4, 

jud. Mureş 
 15.600,00 lei     15.600,00 lei    

55 VARADI ARPAD  
Târgu Mureş. 

Jud.Mureş 
 55.000,00 lei     55.000,00 lei    

56 VARADI JANOS 
Târgu Mureş. 

Jud.Mureş 
 16.778,60 lei     16.778,60 lei    

57 
VELAYOS 

RODRIGUEZ JAVIER 

Bucureşti, str. Piaţa 
Alba Iulia nr. 5, bl. 
I4, ap. 31, sector 3 

193.931,08 lei   43.420,00 €   156.056,56 lei    

58 SC VIVA COM SRL 
Târgu Mureş, str. 
Livezeni nr. 79A, 

jud. Mureş 
2.363.083,32lei     2.285.029,31 lei    

59 SC WECO T.M.C. SRL 
Bucureşti, str. 

Zambilelor nr. 96,etaj 
2, sector 2 

1.505.308,89lei  
   600.000,00 lei  

sub condiţia rezolutorie 
de a încasa această 
creanţă de la Liga 

Profesionistă de Fotbal 
   905.308,87 lei  creanţă pură şi simplă 

60 SC ZONA SPORT SRL 
Cluj-Napoca, str. 

Traian Vuia nr. 206, 
jud Cluj 

 12.336,00 lei     - lei  
conform art. 114 din 

Legea nr. 85/2014, tardiv 
introdusă 

    TOTAL GRUPĂ 16.784.662,93lei  541.088,13€  16.123.007,13lei    
    TOTAL  26.170.926,95lei  541.088,13€  25.491.129,15lei    

 TOTAL GENERAL ÎN LEI, din care: 26.170.926,95lei    25.491.129,15lei    
 TOTAL creanţe sub condiţie rezolutorie     11.870.512,74lei    
 Sub condiţie suspensivă      196.788,00 lei    

Raport de verificare a creanţelor debitoarei 
Asociaţia Fotbal Club Asa 2013 Târgu Mureş 

- în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective - 
Stabilirea masei credale reprezintă unul dintre primele demersuri subsecvente deschiderii procedurii insolvenţei în 
scopul determinării tuturor obligaţiilor patrimoniale ale debitoarei şi al evaluării gradului de îndatorare a acesteia. În 
temeiul prevederilor art. 99 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar a întreprins demersurile necesare în vederea notificării prin scrisoare recomandată, cu 
conformare de primire, a tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de reprezentanţii debitoarei conform art. 74, 
raportat la art. 67 alin. 1, lit. c) din acelaşi act normativ. Totodată, potrivit art. 99 alin. 3 din Legea privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei a fost publicată în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 7630/18.04.2016, precum şi într-un ziar de largă circulaţie. În urma acestor 
demersuri, la dosarul cauzei au fost înregistrate un număr de 66 declaraţii de creanţă, administratorul judiciar procedând 
la verificarea acestora în condiţiile art. 105 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. Ulterior expirării termenului limită de depunere a declaraţiilor de creanţă, stabilit de către 
judecătorul sindic pentru data de 25 Mai 2016, data poştei, administratorul judiciar a demarat procedura de verificare a 
acestora în scopul stabilirii masei credale a debitoarei ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ (în 
insolvenţă, în insolvency, en procedure collective). În urma verificării temeiniciei pretenţiilor, au fost admise/respinse 
parţial următoarele creanţe: A. Creanţe salariale. În urma analizei efectuate asupra documentelor contabile ale societăţii 
debitoare, administratorul judiciar a constatat că există creanţe salariale neachitate, până la data deschiderii procedurii 
insolvenţei, în cuantum total de 1.011.331,47 lei, ce pot fi prezentate sub formă tabelară după cum urmează: 

Nr. Crt. Nume şi prenume TOTAL 
1 Ajtai Zoltan  1.192,00 lei  
2 Andraşi Alexandru  6.489,00 lei  
3 Baki Ilona  1.192,00 lei  
4 Bălan Cătălin  14.410,00 lei  
5 Balazs Tunde  870,00 lei  
6 Balla Cristina  205,00 lei  
7 Bardosi Alina  1.813,00 lei  
8 Belean Simona  7.429,00 lei  
9 Belegan Mariana  1.649,00 lei  
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Nr. Crt. Nume şi prenume TOTAL 
10 Beleni Iuliu  2.017,00 lei  
11 Bergodi Cristiano  49.555,11 lei  
12 Bobar Cristian  7.906,00 lei  
13 Bucur Ionel  1.121,00 lei  
14 Câmpean Gyozo  1.192,00 lei  
15 Chertes Cristian  20.560,00 lei  
16 Ciarlantini Luigi  23.295,66 lei  
17 Ciorceri George  1.781,00 lei  
18 Cotutiu Corneliu  2.096,00 lei  
19 Dinu Marian  12.715,00 lei  
20 Dragomir Marcel  3.179,00 lei  
21 Fechete Carol  5.195,00 lei  
22 Gherghel Mihai  620,00 lei  
23 Grigoraş Petre  25.429,00 lei  
24 Gurdian Valeria  1.001,00 lei  
25 Gyorgy Emil Petre  2.269,00 lei  
26 Hajdu Zoltan  1.212,00 lei  
27 Hajnal Iuliu  2.722,00 lei  
28 Huza Ioan  2.070,00 lei  
29 Kalo Geza Catalin  450,00 lei  
30 Koszorus Gabriel  1.884,00 lei  
31 Kovacs Karoly  1.192,00 lei  
32 Lăcătuşu Virgil  33.816,00 lei  
33 Levai Alexandru  4.109,00 lei  
34 Lungu Constantin  2.305,00 lei  
35 Maier Flavius  2.722,00 lei  
36 Man Ioan Nucu  429.574,00 lei  
37 Mara Bogdan  179.708,59 lei  
38 Mateiu Ioan  4.238,00 lei  
39 Meleaca Lucia  6.560,00 lei  
40 Miclea Darius  4.483,00 lei  
41 Moldovan Lucian  2.064,00 lei  
42 Moldovan Viorel  867,00 lei  
43 Olah George  1.253,00 lei  
44 Olaru Marius   1.831,00 lei  
45 Pîslaru Aurel  2.046,00 lei  
46 Podar Vlad  3.886,00 lei  
47 Pop Adrian  3.160,00 lei  
48 Pop Andreea  2.274,00 lei  
49 Popa Lucian  2.155,00 lei  
50 Prună Cristian  26.008,00 lei  
51 Raţiu Aurel  854,00 lei  
52 Ricean Iuliu  783,00 lei  
53 Sandu Bianca  6.560,00 lei  
54 Sălcudean Mariana  1.802,00 lei  
55 Seches Carol  21.476,64 lei  
56 Şerban Cornel  2.017,00 lei  
57 Simo Emese  468,00 lei  
58 Simo Zsolt  1.238,00 lei  
59 Somodi Zoltan  1.343,00 lei  
60 Spatafora Matteo  23.727,40 lei  
61 Stanciu Daniel  4.522,00 lei  
62 Sterp Ionuţ  18.844,07 lei  
63 Stian Dorel  2.070,00 lei  
64 Tohănean Vasile  3.380,00 lei  
65 Zolog Dan Nicolae  4.476,00 lei  

Total  1.011.331,47 lei  
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În temeiul art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar a înscris din oficiu în Tabelul Preliminar al Creditorilor, salariaţii cu salarii restante până la data 
deschiderii procedurii, conform evidenţelor contabile, în categoria creanţelor izvorând din raporturi de muncă. Fără a 
avea în vedere dispoziţiile art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, au depus cerere de admitere a creanţelor, următorii 
salariaţi: 1. BERGODI CRISTIANO, cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Sabinelor nr. 117, etaj 3, birou AFAN, 
sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu 
suma în cuantum de 49.555,11 lei (echivalentul a 11.135,98 euro), reprezentând contravaloare salarii neachitate. Sub 
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată sediul subscrisei 
în data de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit. Analizând cererea creditorului, se constată că aceasta este întemeiată, 
sumele solicitate rezultând din raporturile de muncă, prin urmare creditorul va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor cu suma în cuantum de 49.555,11 lei în categoria creanţelor salariale. 2. CIARLANTINI LUIGI, cu sediul 
procesual ales în Bucureşti, str. Sabinelor nr. 117, etaj 3, birou AFAN, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 23.295,66 lei (echivalentul 
a 5.234,98 euro), reprezentând contravaloare salarii neachitate. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată sediul subscrisei în data de 25 Mai 2016, în termenul 
limită stabilit. Analizând cererea creditorului, se constată că aceasta este întemeiată, sumele solicitate rezultând din 
raporturile de muncă, prin urmare creditorul va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în cuantum de 
23.295,66 lei în categoria creanţelor salariale. 3. LĂCĂTUŞU VIRGIL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma totală în cuantum de 33.850 lei, compusă din 
11.550 lei, reprezentând contravaloare salarii restante şi 22.300 lei (echivalentul a 5.000 euro), reprezentând 
indemnizaţii – prime de joc. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a 
fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 19 Mai 2016, în termenul limită stabilit. În ceea ce priveşte solicitarea 
privind înscrierea sumei de 11.550 lei, reprezentând contravaloare servicii restante aferente ianuarie 2016 – aprilie 
2016, raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ 
a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede 
faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, 
născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei 
solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. Astfel, creanţa reprezentând contravaloare servicii restante aferente ianuarie 
2016 – 07 aprilie 2016 este în cuantum de 11.516 lei. În ceea ce priveşte solicitarea privind înscrierea sumei de 22.300 
lei (echivalentul a 5.000 euro), reprezentând indemnizaţii – prime de joc, administratorul judiciar constată că este 
întemeiată. În consecinţă, acest creditor va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în cuantum de 33.816 
lei în categoria creanţelor salariale. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 4. MAN IOAN NUCU, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma totală în 
cuantum de 637.954 lei, compusă din: 208.000 lei, reprezentând împrumuturi nescadente acordate ASOCIAŢIEI 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi nerestituite de către aceasta, respectiv cu suma de 429.954 lei, 
reprezentând drepturi salariale. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că 
cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 31 Mai 2016. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa 
credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de 
insolvenţă, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza 
finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform căruia „creditorii 
care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în 
stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală.” În ceea ce priveşte solicitarea privind înscrierea sumei 
de 429.954 lei reprezentând contravaloare servicii restante, administratorul judiciar a constatat faptul că această sumă 
este aferentă perioadei ianuarie 2016 – iunie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 
pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau 
nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a 
procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. În consecinţă, acest creditor va fi înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în cuantum de 429.574 lei în categoria creanţelor salariale. În temeiul art. 
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul 
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 5. MARA IOAN BOGDAN a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 
197.436,59 lei, reprezentând contravaloare salarii restante, deconturi şi prime neîncasate. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei în data de 19 Mai 
2016, în termenul limită stabilit. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constat faptul 
că solicitarea sumei de 17.728 lei este nejustificată, raportat la faptul că în data de 03 Martie 2016, această sumă a fost 
încasată de la Liga Profesionistă de Fotbal. De asemenea, învederăm faptul că despre această încasare s-a făcut vorbire 
şi în cuprinsul Raportului privind cauzele şi împrejurările care au condus la starea de insolvenţă. În consecinţă, acest 
creditor va fi înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în cuantum de 179.708,59 lei în categoria creanţelor 
salariale. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
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insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 6. 
SPATAFORA MATTEO, cu sediul ales în Bucureşti, str. Sabinelor nr. 117, etaj 3, birou AFAN, sector 5, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 
23.727,40 lei (echivalentul a 5.332 euro), reprezentând contravaloare salarii neachitate. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată sediul subscrisei în data de 25 Mai 
2016, în termenul limită stabilit. Analizând cererea creditorului, se constată că aceasta este întemeiată, sumele solicitate 
rezultând din raporturile de muncă, prin urmare creditorul va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în 
cuantum de 23.727,40 lei în categoria creanţelor salariale. B. Creanţe garantate. 1. DIRECŢIA GENERALĂ 
REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FINANŢELOR 
PUBLICE MUREŞ a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
7.749.600 lei, reprezentând obligaţii bugetare neachitate, din care 3.117.732 lei în categoria creanţelor garantate, iar cu 
diferenţa în cuantum de 4.676.868 lei în categoria creanţelor bugetare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 28 Aprilie 2016, în termenul 
limită stabilit, creditoarea fiind scutită de la achitarea taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este structurată astfel: 

Nr. 
Crt. 

Denumire taxă Debit Dobândă Penalitate Dobândă 
eşalonare 

Penalităţi 
eşalonare 

Total 

1 Taxa pe valoare adăugată 2.289.169,00lei   - lei   - lei   - lei   - lei  2.289.169,00lei  
2 Impozit pe veniturile din salarii 1.063.418,00lei  16.397,00lei  17.510,00lei   20,00 lei   - lei  1.097.345,00lei  

3 
Venituri din recuperarea 
cheltuielilor efectuate în cursul 
procesului de executare silită 

 320,00 lei   - lei   - lei   - lei   - lei   320,00 lei  

4 
Penalităţi datorate în cazul 
eşalonărilor la plată 

 - lei   - lei   - lei   - lei  166.569,00lei   166.569,00 lei  

5 
Dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente Taxei pe 
valoarea adăugată 

 - lei  58.286,00lei   42.588,00lei   90,00 lei   - lei   100.964,00 lei  

6 
Contribuţia de asigurări sociale 
datorată de angajator 

 603.757,00 lei  59.142,00lei   47.079,00lei  1.694,00lei   - lei   711.672,00 lei  

7 
Contribuţia individuală de 
asigurări sociale reţinute de la 
asiguraţi 

 218.063,00 lei  14.389,00lei  16.130,00lei   19,00 lei   - lei   248.601,00 lei  

8 

Contribuţia de asigurare pentru 
accidente de munca şi boli 
profesionale datorata de 
angajator 

 13.901,00 lei   602,00 lei   904,00 lei   11,00 lei   - lei   15.418,00 lei  

9 
Contribuţia de asigurări pentru 
şomaj datorata de angajator 

 37.078,00 lei   1.697,00 lei   1.417,00 lei   40,00 lei   - lei   40.232,00 lei  

10 
Contribuţia individuala de 
asigurări pentru şomaj reţinută 
de la asiguraţi 

 37.136,00 lei   1.032,00 lei   980,00 lei   1,00 lei   - lei   39.149,00 lei  

11 
Contribuţia angajatorilor pentru 
Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor sociale 

 6.696,00 lei   770,00 lei   596,00 lei   21,00 lei   - lei   8.083,00 lei  

12 
Contribuţia pentru asigurări de 
sănătate datorata de angajator 

 389.956,00 lei  16.780,00lei  12.994,00lei   425,00 lei   - lei   420.155,00 lei  

13 
Contribuţia pentru asigurări de 
sănătate reţinută de la asiguraţi 

 412.192,00 lei   9.878,00 lei  10.979,00lei   11,00 lei   - lei   433.060,00 lei  

14 

Contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate, datorată pentru 
persoanele care se află în 
concediu medical, conf. L. nr. 
95/2006  

 20.588,00 lei   732,00 lei   943,00 lei   36,00 lei   - lei   22.299,00 lei  

15 
Contribuţii pentru concedii şi 
indemnizaţii de la persoane 
juridice sau fizice 

 - lei   280,00 lei   471,00 lei   - lei   - lei   751,00 lei  

16 

Contribuţia individuală de 
asigurări sociale datorată de 
persoanele care realizează 
venituri din activităţi 
desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului Civil, 
precum şi a contractelor de 
agent 

 182.860,00 lei  11.807,00lei  16.851,00lei   43,00 lei   - lei   211.561,00 lei  

17 

Contribuţia individuală de 
asigurări sociale de sănătate 
datorată de persoanele care 
realizează venituri din activităţi 
desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului Civil, 
precum şi a contractelor de 

 437.763,00 lei   24.975,00lei  32.865,00lei   111,00 lei   - lei   495.714,00 lei  
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Nr. 
Crt. 

Denumire taxă Debit Dobândă Penalitate Dobândă 
eşalonare 

Penalităţi 
eşalonare 

Total 

agent 

18 

Impozit pe veniturile obţinute 
din România de nerezidenţi 
persoane fizice încasate până la 
31.01.2014 

 1.054,00 lei   72,00 lei   197,00 lei   - lei   - lei   1.323,00 lei  

19 

Impozit pe veniturile din 
activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile 
încheiate potrivit Codului Civil, 
precum şi a contractelor de 
agent 

1.273.470,00lei  96.817,00lei  108.729,00lei  3.727,00lei   - lei  1.482.743,00lei  

20 

Impozit pe veniturile obţinute 
din România de nerezidenţi din 
activităţi sportive şi de 
divertisment 

 9.054,00 lei   279,00 lei   139,00 lei   - lei   - lei   9.472,00 lei  

Total obligaţie restantă 6.996.475,00lei  313.935,00lei  311.372,00lei  6.249,00lei  166.569,00lei  7.794.600,00lei  

În susţinerea calităţii de creditor garantat, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, în reprezentarea 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş a invocat drept de preferinţă asupra: Instalaţie de iluminat nocturnă 
(Factura nr. 849/26.07.2011); Bancă antrenori – 9m; Bancă antrenori – 9m; Bancă antrenori – 2m; Cazan încălzire 
centrală marca SIZE RS 172Kk II, serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2; Microbuz MERCEDES BENZ 
SPRINTER 413CDI4025; Autovehicul special MERCEDES BENZ 611.D-KA; Autospecializată DACIA 1304SISB1 
D/E3-4WD; Autoturism VOLKSVAGEN 1KM AABXE; Autoturism VOLKSVAGEN 9N ABSBMSX01; Autoturism 
VOLKSVAGEN 1KM AABXE; Autoturism HYUNDAI IA B5P11; Complex „Masa presei”; Prelate stadion; 
Copertină metalică; Copertină metalică; Sistem panou fix ramă metalică; Tabelă electronică schimb jucători; Sistem 
sonorizare stadion; Sistem Tiketing, control acces şi supraveghere video; CRV antivandal turnichet control; Bandă de 
alergare Inaportline Prodigy; Dispozitiv irigat ROLLCART T-V; Utilaj întreţinere teren HINOMOTO; Utilaj teren; 
Maşină de spălat-uscat WHIRPOOL; Centrală termică; Maşină de spălat vase WHIRPOOL; Boiler termoelectric 
VISION; Maşină de spălat AWM 9200; Uscător rufe ADN051. Calitatea de creditor garantat este susţinută ca urmare a 
instituirii sechestrului asigurator pe bunurile indicate mai sus prin procesele verbale nr. 328/17.09.2013, 17/20.04.2015, 
123/24.03.2016 şi 124/24.03.2016, garanţiile fiind înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu 
următoarea menţiune: Dreptul de preferinţă asupra bunului mobil constând în cazan încălzire centrală marca SIZE RS 
172Kk II, serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2 nu este înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare. Conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014, „Creanţele beneficiare ale unei cauze de preferinţă se 
înscriu în tabelul creditorilor până la valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, dispusă de administratorul 
judiciar sau de lichidatorul judiciar, efectuată de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61”. Astfel, creditoarea 
nu deţine un drept de garanţie real asupra bunului mobil constând în cazan încălzire centrală marca SIZE RS 172Kk II, 
serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2 al debitoarei, câtă vreme prevederile art. 5, pct. 15 din Legea 85/2014 
dispun astfel: „creanţele care beneficiază de o cauză de preferinţă sunt acele creanţe care sunt însoţite de un privilegiu 
şi/sau de un drept de ipotecă şi/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul Civil, şi/sau drept de gaj 
asupra bunurilor din patrimoniul debitorului (…).” În sensul prevederilor art. 78 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sunt creanţe garantate acelea pentru care debitorul, în vederea 
contractării obligaţiei principale, a constituit şi o garanţie reală de tipul celor enumerate limitativ în acest articol: 
ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel. De asemenea, prevederile Noului Cod 
Civil incidente în cauză, statuează: Art. 2.409. (1) Ipoteca este perfectă atunci când produce efecte potrivit dispoziţiilor 
art. 2.387, iar formalităţile cerute de lege pentru publicitatea sa au fost îndeplinite. (2) Publicitatea ipotecilor mobiliare 
se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel. (3) Ipoteca perfectă este opozabilă 
celorlalţi creditori ai constituitorului, celor care dobândesc ulterior drepturi asupra bunului ipotecat, precum şi tuturor 
celorlalte persoane. Art. 2.413. (1) Înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate 
acestora, precum şi a altor drepturi prevăzute de lege se efectuează numai în Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare, dacă prin lege nu se prevede altfel. (2) Organizarea şi funcţionarea arhivei se reglementează prin lege 
specială. Administratorul judiciar constată faptul că declaraţia de creanţă formulată de către Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş nu este însoţită de dovezi 
privind îndeplinirea formalităţilor cerute de lege pentru opozabilitatea dreptului de preferinţă asupra bunului mobil 
constând în cazan încălzire centrală marca SIZE RS 172Kk II, serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2. În 
acelaşi sens s-a pronunţat şi Tribunalul Braşov prin sentinţa civilă nr. 1586/sind. 2013/23.08.2013 prin care s-a reţinut 
că se impune verificarea obiectului avizului de garanţie al organului fiscal şi corelarea acestuia cu Raportul de evaluare. 
Se impune identificarea efectivă a bunurilor asupra cărora a fost constituită garanţia, şi nu poate fi reţinută teza conform 
căreia simpla înscriere a unui titlu executoriu emis de organul fiscal în Arhiva Garanţiilor conferă acesteia un drept 
prioritar la distribuire conform art. 159 Legea 85/2014, indiferent de izvorul sumelor obţinute. Prin urmare, preferinţa 
creanţelor organelor fiscale va fi asigurată numai în măsura în care bunurile asupra cărora se constituie gajul prin 
sechestru sunt menţionate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. În consecinţă, pentru a beneficia de 
drepturile conferite de art. 159 din Legea nr. 85/2014 şi asupra bunului mobil constând în cazan încălzire centrală marca 
SIZE RS 172Kk II, serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2, gajul fiscal instituit prin procesul-verbal de 
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sechestru pentru bunuri mobile trebuia făcut public prin menţionarea sa în Arhiva Electronica de Garanţii Reale 
Mobiliare. Or, în prezenta cauză, în evidenţele specifice ale Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare au fost 
înregistrate creanţe bugetare, fără a fi evidenţiat şi acest bun mobil asupra căruia urma să se exercite dreptul de 
preferinţă al creditoarei. În ceea ce priveşte solicitarea creditorului de înscriere la masa credală, în categoria creanţelor 
bugetare a sumei de 4.676.868 lei, învederăm următoarele: Între Asociaţia Sportivă Transil 2008 şi Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş a fost încheiat contractul de ipotecă imobiliară nr. 60665/25.10.2013, prin care 
Asociaţia Sportivă Transil 2008 a garantat cu bunul imobil compus din sediu administrativ şi vestiar arbitrii, magazie de 
materiale, centrală termică, grup sanitar, bazin pentru baie, vestiar sportiv, culoar de acces, tribuna C, tribuna D, tribuna 
E, situate în Târgu Mureş, str. Insulei, jud. Mureş, evidenţiate în C.F. nr. 129739, deoarece ASOCIAŢIA FOTBAL 
CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ trebuia să constituie garanţii la Acordul de principiu nr. 4596/24.09.2013 privind 
eşalonarea la plată o obligaţiilor fiscale în cuantum de 2.889.824 lei. Conform Acordului de principiu pentru eşalonarea 
la plată o obligaţiilor fiscale, acesta a fost acordat pentru o perioadă de 50 de luni. Ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
asumate de către ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, au fost emise Decizia nr. 
1025892/22.03.2016 de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi Decizia nr. 
1025891/22.03.2016 de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de 
nedeclarare. De asemenea, învederăm faptul că prin Sentinţa nr. 389 pronunţată la data de 09 Mai 2016 în cadrul 
dosarului nr. 151/1371/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, a fost deschisă procedura insolvenţei în 
formă generală faţă de Asociaţia Sportivă Transil 2008. Conform dispoziţiilor art. 108 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, 
„O creanţă a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanţe ale debitorului ca 
valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Toate tabelele vor fi actualizate corespunzător cu sumele distribuite.” 
Având în vedere toate aceste aspecte, în urma verificării modului de calcul a sumelor datorate şi a garanţiilor invocate, 
administratorul judiciar a constatat faptul că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei (08.04.2016), garanţiile fiind justificate (mai puţin cazan încălzire centrală marca SIZE RS 172Kk 
II, serie fabricaţie 3807301542, putere (kw) 194.2); prin urmare, acest creditor a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, după cum urmează: în categoria creanţelor garantate, cu titlu provizoriu, până la întocmirea Raportului de 
evaluare asupra bunurilor ce constituie obiectul garanţiei, conform dispoziţiilor art. 103 din Legea nr. 85/2014 cu suma 
în cuantum de 3.117.732 lei, cu drept de preferinţă asupra bunurilor mobile menţionate în declaraţia de creanţă, 
exceptând bunul mobil constând în cazan încălzire centrală marca SIZE RS 172Kk II, serie fabricaţie 3807301542, 
putere (kw) 194.2; în categoria creanţelor bugetare, cu suma în cuantum de 4.676.868 lei, sub condiţia rezolutorie ca 
această creanţă să fie încasată în cursul procedurii de insolvenţă a Asociaţiei Sportive Transil 2008. În temeiul art. 110 
alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar 
va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. B. Creanţe bugetare. 1. MUNICIPIUL TÂRGU 
MUREŞ a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală în categoria creanţelor bugetare, cu 
suma totală de 562.036,85 lei, reprezentând taxe neachitate de către Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş. 
Ulterior, prin intermediul Cererii de rectificare a declaraţiei de creanţă nr. 66/13.06.2016, creditoarea a solicitat şi 
înscrierea sumei de 153,70 lei, reprezentând taxe clădiri, respectiv taxă teren intravilan. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, 
creditoarea fiind scutită de plata taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este compusă din: 

Nr. 
crt. 

Explicaţii 
Suma solicitată a fi înscrisă la masa 

credală 

1 
Taxă clădiri 151,70 lei 
Taxă teren intravilan 2,00 lei 
 Impozit spectacole  20.475,74 lei 

2  Serviciul Public de Utilităţi Municipale - Casa de Oaspeţi  322.543,91 lei 

3 
 Serviciul Public de Utilităţi Municipale - teren Sintetic şi 
Mureşeni  
 

55.200,00 lei 

4 
 Serviciul Public de Utilităţi Municipale Teren Academia de 
Sport  
 

1.800,00 lei 

5 
 Serviciul Public de Utilităţi Municipale - Serviciul de 
Administrare a Casei de Cultură Mihai Eminescu  
 

142.586,70 lei 

6  Administraţia Complexului de Agrement şi Sport Mureşul"  
19.430,50 lei 

 

Total 
562.190,55 lei 

 
 În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. Prin urmare, 
creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor bugetare, cu suma solicitată de 
562.190,55 lei. C. Creanţe chirografare. 1. AMA GLOBAL FOOTBALL SPORT SRL, a formulat o declaraţie de 
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creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 133.992 lei (echivalentul în lei a 30.000 euro), 
reprezentând contravaloare debit principal. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar 
constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul administratorului judiciar în data de 25 Mai 2016, în termenul 
limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este structurată astfel: 44.664 lei (echivalentul a 
10.000 euro), conform contract de consultanţă nr. 04/23.12.2015 – pentru transferul/legitimarea jucătorului Buş 
Laurenţiu Cosmin; 44.664 lei (echivalentul a 10.000 euro), conform contract de consultanţă nr. 05/23.12.2015 – pentru 
transferul/legitimarea jucătorului Matei Gabriel Eugen; 44.664 lei (echivalentul a 10.000 euro), conform contract de 
consultanţă nr. 02/10.01.2016 – pentru transferul/legitimarea jucătorului Ciolacu Andrei Cosmin. TOTAL: 133.992 lei 
(echivalentul a 30.000 euro). Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau 
consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României 
existent la data deschiderii procedurii insolvenţei”. În considerarea acestor aspecte administratorul judiciar a procedat la 
conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 08.04.2016 (data deschiderii 
procedurii), respectiv 1 EUR = 4,4668 RON. Astfel cum învederează şi creditoarea prin intermediul declaraţiei de 
creanţă, conform dispoziţiilor art. 2.2 din contract, „Suma de 5.000 euro/net va fi achitată până la data de 15.07.2016 de 
către ASA în cazul în care aceasta va încheia o convenţie civilă/contract de muncă cu Jucătorul. Diferenţa de 5.000 
euro/net, va fi achitată de ASA către AMA doar în cazul în care jucătorul şi ASA vor încheia un act adiţional la 
Contractul de prestări servicii, pentru prelungirea duratei acestuia pentru sezonul competiţional 2016-2017; În acest caz 
suma va fi plătită până la data de 15.07.2016.” Faţă de această prevedere contractuală, administratorul judiciar 
menţionează următoarele: Având în vedere prevederile contractuale precizate anterior, administratorul judiciar 
apreciază că în ceea ce priveşte momentul achitării primei tranşe a preţului contractului, se stabileşte atât un termen 
facultativ, lăsat la latitudinea debitoarei, cât şi un termen limită, respectiv data de 15 Iulie 2016. În acest sens, devin 
incidente dispoziţiile art. 1495 din Noul Cod Civil, care prevăd că plata se efectuează „la termenul stipulat de părţi, sau 
determinat în temeiul contractului, al practicilor statornicite între acestea ori al uzanţelor. De asemenea, conform art. 
1496 din acelaşi act normativ, „debitorul este liber să execute obligaţia înaintea scadenţei dacă părţile nu au convenit 
contrariul ori dacă aceasta nu rezultă din natura contractului sau din împrejurările în care a fost încheiat. Prin urmare, 
prin raportare la prevederile legale sus citate, rezultă faptul că în principal, plata se efectuează la termenul stipulat de 
părţi, în speţă data de 15 Iulie 2016, debitorul având libertatea, nicidecum obligaţia, de a face o plată anticipată. 
Totodată, în ceea ce priveşte achitarea tranşei a doua din preţul contractului, învederăm faptul că aceasta este 
condiţionată de încheierea între debitoare şi jucător a unui act adiţional la Contractul de prestări servicii, pentru 
prelungirea duratei acestuia pentru sezonul competiţional 2016-2017. Învederăm faptul că până la acest moment între 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi cei trei jucători (Buş Laurenţiu Cosmin, Matei Gabriel 
Eugen şi Ciolacu Andrei Cosmin) nu a fost încheiat act adiţional la Contractul de prestări servicii, pentru prelungirea 
duratei acestuia pentru sezonul competiţional 2016-2017. De asemenea, deşi creditorul nu menţionează în cuprinsul 
declaraţiei de creanţă, din cuprinsul documentelor comunicate de Asociaţia debitoare, administratorul judiciar a 
constatat faptul că între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi AMA GLOBAL FOOTBALL 
SPORT SRL au fost încheiate următoarele contracte de cesiune de creanţă: 1. Contractul de cesiune de creanţă nr. 
24/08.01.2016, prin care cedentul a cesionat în favoarea cesionarului o creanţă în valoare de 5.000 euro din creanţa pe 
care o deţine asupra Ligii Profesioniste de Fotbal, în calitate de debitor cedat. – aferent Contractului de consultanţă nr. 
04/23.12.2015, cu scadenţa stabilită pentru data de 15.07.2016. 2. Contractul de cesiune de creanţă nr. 25/08.01.2016, 
prin care cedentul a cesionat în favoarea cesionarului o creanţă în valoare de 5.000 euro din creanţa pe care o deţine 
asupra Ligii Profesioniste de Fotbal, în calitate de debitor cedat. - aferent Contractului de consultanţă nr. 05/23.12.2015, 
cu scadenţa stabilită pentru data de 15.07.2016. 3. Contractul de cesiune de creanţă din data de 12.01.2016, prin care 
cedentul a cesionat în favoarea cesionarului o creanţă în valoare de 5.000 euro din creanţa pe care o deţine asupra Ligii 
Profesioniste de Fotbal, în calitate de debitor cedat. - aferent Contractului de consultanţă nr. 02/10.01.2016, cu scadenţa 
stabilită pentru data de 15.07.2016. Raportat la aceste considerente, în urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a 
modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că sumele solicitate sunt justificate, 
respectiv că acestea au fost calculate până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(08.04.2016); prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, după cum urmează: cu suma în cuantum de 66.996,00 lei (echivalentul a 15.000 euro), reprezentând 
creanţe datorate conform contractelor de consultanţă nr. 04/23.12.2015, 05/23.12.2015 şi 02/10.01.2016, ca şi creanţă 
nescadentă, sub condiţie rezolutorie de a încasa această creanţă de la Liga Profesionistă de Fotbal; cu suma în cuantum 
de 66.996,00 lei (echivalentul a 15.000 euro) sub condiţie suspensivă, până la încheierea între ASOCIAŢIA FOTBAL 
CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi cei trei jucători (Buş Laurenţiu Cosmin, Matei Gabriel Eugen şi Ciolacu Andrei 
Cosmin) a actelor adiţionale la Contractul de prestări servicii, pentru prelungirea duratei acestuia pentru sezonul 
competiţional 2016-2017. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 2. ASOCIAŢIA SPORT CLUB BACĂU a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală 
cu suma în cuantum de 2.407,46 lei, reprezentând contravaloare factură fiscală nr. 13/04.11.2015. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data 
de 09 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe 
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: 
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Factura Fiscală nr. 13/04.11.2015. TOTAL: 2.407,46 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de 
calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele 
anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(08.04.2016); prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 2.407,46 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei. 
3. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ TRANSIL 2008 a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu 
suma în cuantum de 91.096,05 lei, reprezentând contravaloare chirie conform contract de închiriere nr. 45/05.09.2008 şi 
a actelor adiţionale încheiate ulterior. De asemenea, la sediul administratorului judiciar a fost înregistrată o completare a 
declaraţiei de creanţă, prin intermediul căreia se solicită suplimentarea creanţei solicitată iniţial (91.096,05 lei) cu suma 
de 4.164.608,00 lei, raportat la existenţa contractului de ipotecă imobiliară nr. 60665/25.10.2013, încheiat între 
Asociaţia Sportivă Transil 2008 şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul administratorului 
judiciar în data de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Prin intermediul contractului de ipotecă imobiliară nr. 60665/25.10.2013, Asociaţia Sportivă Transil 2008 a garantat cu 
bunul imobil compus din sediu administrativ şi vestiar arbitrii, magazie de materiale, centrală termică, grup sanitar, 
bazin pentru baie, vestiar sportiv, culoar de acces, tribuna C, tribuna D, tribuna E, situate în Târgu Mureş, str. Insulei, 
jud. Mureş, evidenţiate în C.F. nr. 129739, deoarece ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREL 
trebuia să constituie garanţii la Acordul de principiu nr. 4596/24.09.2013 privind eşalonarea la plată o obligaţiilor 
fiscale în cuantum de 2.889.824 lei. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că 
suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 105/10.08.2015; Factura Fiscală nr. 106/03.09.2015; 
Factura Fiscală nr. 107/09.10.2015; Factura Fiscală nr. 110/03.12.2015; Factura Fiscală nr. 112/28.01.2016; Factura 
Fiscală nr. 113/14.02.2016; Factura Fiscală nr. 115/10.03.2016. TOTAL: 91.096,05 lei. În ceea ce priveşte 
suplimentarea creanţei ce se solicită a fi înscrisă la masa credală a Asociaţiei debitoarei cu suma de 4.164.608,00 lei, 
reprezentând contravaloare bunuri asupra cărora s-a instituit ipotecă imobiliară de către Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Mureş, învederăm următoarele: Astfel cum rezultă din Acordul de principiu pentru eşalonarea la 
plată o obligaţiilor fiscale, acesta a fost acordat pentru o perioadă de 50 de luni. Ca urmare a nerespectării obligaţiilor 
asumate de către ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, au fost emise Decizia nr. 
1025892/22.03.2016 de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi Decizia nr. 
1025891/22.03.2016 de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de 
nedeclarare. De asemenea, învederăm faptul că prin Sentinţa nr. 389 pronunţată la data de 09 Mai 2016, în cadrul 
dosarului nr. 151/1371/2016, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, a fost deschisă procedura insolvenţei în 
formă generală faţă de Asociaţia Sportivă Transil 2008. Raportat la aceste considerente, creditoarea a fost înscrisă în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu întreaga sumă solicitată în cuantum de 
4.255.704,05 lei, după cum urmează: cu suma în cuantum de 91.096,05 lei (creanţă pură şi simplă), reprezentând 
contravaloare chirie conform contract de închiriere nr. 45/05.09.2008 şi a actelor adiţionale încheiate ulterior; cu suma 
în cuantum de 4.164.608 lei sub condiţia rezolutorie a neînscrierii/înscrierii parțiale sau a reducerii creanţei 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş la masa credală a Asociaţiei Sportive Transil 2008. În temeiul art. 
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul 
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 4. AXENTE MIRCEA - IONUŢ, jucător 
de fotbal, cu domiciliul procedural ales în la CI „Mituică Anca” din Bucureşti, str. Mihail Cioranu nr. 2, bl. 66, sc. 1, ap. 
3, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu 
suma în cuantum de 116.127 lei (echivalentul a 25.750 euro), reprezentând drepturi financiare restante aferente 
Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1452/06.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 30 Mai 2016, creditorul 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa credală formulată de 
acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă, neregăsindu-se 
pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza 
finală din acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) 
sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de 
admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa 
credală.”Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este: 
116.127 lei (echivalentul a 25.750 euro) rezultând din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1452/06.07.2015 
şi Contractul de cesiune de creanţă nr. 168/03.02.2016. TOTAL: 116.127 lei (echivalentul a 25.750 euro). În fapt, între 
Axente Mircea - Ionuţ şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de 
prestări servicii sportive nr. 1452/06.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul 
Competiţii sub nr. 66/07.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 
Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. La data de 03 Februarie 2016 a fost încheiat contractul de cesiune de creanţă nr. 
168/03.02.2016, prin intermediul căreia părţile semnatare au convenit ca suma de 116.127 lei (echivalentul a 25.270 
euro), reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către Asociaţia debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal 
a României să fie cesionată către jucătorul de fotbal Axente Mircea - Ionuţ. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi 
calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA 
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FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Axente Mircea - Ionuţ a fost încheiat Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 1452/06.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii 
sub nr. 66/07.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 
30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de 
Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul 
dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de 
fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului 
de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca 
efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de 
drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și 
executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de 
muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că 
„Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club 
afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li 
se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite 
de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
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prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă. Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Axente Mircea - Ionuţ, administratorul judiciar va respinge cererea 
creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei 
de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin 
urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum de 116.127 lei, sub condiţia rezolutorie de a încasa această creanţă de la Liga Profesionistă de 
Fotbal. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 5. BĂCILĂ COSMIN 
NICOLAE, jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales la CI „Mituică Anca” din Bucureşti, str. Mihail Cioranu nr. 
2, bl. 66, sc. 1, ap. 3, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 168.652,60 lei, reprezentând sume datorate conform Hotărârii nr. 
44/02.03.2015 pronunţată Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi de 
drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 271/27.02.2014. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul 
subscrisei la data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este 
compusă din: 108.800 lei, conform Hotărârii nr. 44/02.03.2015 pronunţată Camera Naţională de Soluţionare a Litigiilor 
din cadrul Federaţiei Române de Fotbal; 26.000 lei, reprezentând drepturi salariale aferente lunii februarie 2016; 800 
lei, reprezentând servicii de cazare şi masă aferente lunii februarie 2016; 26.000 lei, reprezentând drepturi salariale 
aferente lunii martie 2016; 800 lei, reprezentând serviciile de cazare şi masă aferente lunii martie 2016; 6.066 lei, 
reprezentând drepturi financiare aferente perioadei 01.04.2016 – 07.04.2016; 186,60 lei, reprezentând serviciile de 
cazare şi masă aferente perioadei 01.04.2016 – 07.04.2016. TOTAL: 168.652,60 lei. În fapt, între Băcilă Cosmin 
Nicolae şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 271/27.02.2014, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub 
nr. 2769/27.02.2014. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Martie 2014 – 
30 Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de 
muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Băcilă 
Cosmin Nicolae a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 271/27.02.2014, ce a fost înregistrat la 
Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 2769/27.02.2014. Durata contractului a fost stabilită de 
către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Martie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind 
Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile 
astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de 
voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi 
obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi 
articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un 
asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia 
privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului 
regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din 
acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele 
drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, 
conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze 
de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul 
neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi 
Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui 
asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive 
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele 
muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul 
sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în 
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mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul 
competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, 
șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea 
de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în 
reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de lege de a încheia fie un contract 
individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii reprezintă legea generală faţă de care 
prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel 
pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) 
încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile 
legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în obiectul actului respectiv. Or, 
obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul 
Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la pregătire (antrenamente) 
şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de către prima echipă a 
Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii 
Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza legală a acesteia 
este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor 
de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate între jucători şi 
debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate obligaţiile clubului 
cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului de fotbal 
profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Băcilă Cosmin Nicolae, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de 
înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de 
creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, 
creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în 
cuantum de 168.652,60 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 6. BĂILE SĂRATE SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în 
cuantum de 13.375,24 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul subscrisei în data de 25 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 
28707/31.03.2012; Factura Fiscală nr. 28893/15.04.2012; Factura Fiscală nr. 29130/15.05.2012; Factura Fiscală nr. 
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29332/15.05.2012; Factura Fiscală nr. 29543/01.06.2012; Factura Fiscală nr. 29703/12.06.2012. TOTAL: 13.375,24 lei. 
Învederăm faptul că la data de 15.12.2014, Asociaţia debitoare a procedat la achitarea sumei de 2.837,24 lei, conform 
chitanţei nr. 335/15.12.2014, reprezentând plată parţială a facturilor restante, fiind astfel întrerupt astfel cursul 
prescripţiei extinctive prevăzut în cuprinsul art. 2517 din Noul Cod de Procedură Civilă. În urma verificării acestei 
declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele 
anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 13.375,24 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei. 
7. BALAUR IONUŢ, jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales în Bucureşti, str. Sabinelor nr. 117, etaj 3, birou 
AFAN, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor 
salariale, cu suma în cuantum de 71.738,31 lei (echivalentul a 16.683,33 euro), reprezentând drepturi financiare restante 
aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1613/23.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de 
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei la data de 24 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă din: 7.525 lei, reprezentând rest 
din drepturile financiare aferente lunii ianuarie 2016; 15.050 lei, reprezentând drepturile financiare aferente lunii 
februarie 2016; 15.050 lei, reprezentând drepturile financiare aferente lunii martie 2016; 4.013,31 lei, reprezentând 
drepturile financiare aferente lunii aprilie 2016; 8.600 lei, reprezentând servicii de cazare şi masă aferente perioadei 
august 2015 – martie 2016; 4.300 lei, reprezentând bonus pentru meci egal în deplasare; 8.600 lei, reprezentând bonus 
pentru victorie; 8.600 lei, reprezentând bonus pentru victorie. TOTAL: 71.738,31 lei. În fapt, între Balaur Ionuţ şi 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive 
nr. 1613/23.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 
219/29.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 23 Iulie 2015 – 30 
Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de 
muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Balaur 
Ionuţ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1613/23.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga 
Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 219/29.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către 
părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 23 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul 
și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: 
„Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de 
voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi 
obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi 
articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un 
asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia 
privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului 
regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din 
acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele 
drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, 
conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze 
de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul 
neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi 
Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui 
asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive 
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele 
muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul 
sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul 
competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, 
șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea 
de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în 
reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de lege de a încheia fie un contract 
individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii reprezintă legea generală faţă de care 
prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel 
pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) 
încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile 
legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în obiectul actului respectiv. Or, 
obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul 
Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la pregătire (antrenamente) 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12058/21.06.2016 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

22 

şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de către prima echipă a 
Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii 
Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza legală a acesteia 
este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor 
de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate între jucători şi 
debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate obligaţiile clubului 
cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului de fotbal 
profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Balaur Ionuţ, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de înscriere la masa 
credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 4.013,33 lei, reprezentând 
contravaloare drepturi financiare aferente lunii aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu 
dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, 
administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. De asemenea, 
conform prevederilor art. 4.1.2 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1613/23.07.2015, ce a fost înregistrat 
la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 219/29.07.2015, „bonusul de meci oficial se achită sportivilor care evoluează 
minim 45 de minute. Sportivii care evoluează mai puţin de 45 de minute vor primi un bonus în funcţie de minutele 
jucate şi de propunerea antrenorului.” Conform informaţiilor obţinute de pe site-ul www.liga1.ro, am constatat faptul că 
în etapa 23 a Ligii I, jucătorul Balaur Ionuţ a evoluat 38 de minute. În acest sens, administratorul judiciar a procedat la 
recalcularea bonusului cuvenit, ca urmare a neîndeplinirii prevederilor art. 4.1.2 din Contract. În consecinţă, creditorul a 
fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 66.267,78 
lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 8. BALIC SASA jucător 
de fotbal, cu domiciliul procedural ales la avocat Stănescu Elena Alina, cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Şincai nr. 
8, bl. 30, sc. 1, ap. 28, sector 4, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 258.581,40 lei (echivalentul a 57.900 euro), reprezentând drepturi financiare 
restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1446/06.07.2015 şi taxa de procedură achitată 
Camerei Naţionale pentru soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, la care se adaugă dobânda 
legală. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
dosarul cauzei la data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este 
structurată astfel: 243.397 lei (echivalentul a 54.500 euro), reprezentând drepturi financiare conform Contractului civil 
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de prestări servicii sportive nr. 1446/06.07.2015; 14.737,80 lei (echivalentul a 3.300 euro), reprezentând drepturi 
servicii de cazare acordate conform Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1446/06.07.2015; 455 lei, 
reprezentând taxă de procedură litigiu Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de 
Fotbal. TOTAL: 258.581,40 lei. În fapt, între Balic Sasa şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ 
a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1446/06.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga 
Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 117/08.09.2015. Durata contractului a fost stabilită de către 
părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 02 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi 
calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Balic Sasa a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive 
nr. 1446/06.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 
117/08.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 02 Iulie 2015 – 30 
Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia 
Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club 
afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în 
antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect 
dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de 
asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea 
convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu 
excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii 
profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la 
FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li se 
plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de 
părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
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de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă. Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Balic Sasa, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului 
de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat următoarele: În ceea ce priveşte drepturile financiare restante, acestea sunt solicitate 
prin intermediul declaraţiei de creanţă astfel: 20.097 lei (echivalentul a 4.500 euro), reprezentând drepturi financiare 
aferente lunii decembrie 2015; 20.097 lei (echivalentul a 4.500 euro), reprezentând drepturi financiare aferente lunii 
ianuarie 2016; 109.417 lei (echivalentul a 4.500 euro + 20.000 euro), reprezentând drepturi financiare aferente lunii 
februarie 2016; 31.262 lei (echivalentul a 7.000 euro), reprezentând drepturi financiare aferente lunii martie 2016; 
31.262 lei (echivalentul a 7.000 euro), reprezentând drepturi financiare aferente lunii aprilie 2016; 31.262 lei 
(echivalentul a 7.000 euro), reprezentând drepturi financiare aferente lunii mai 2016. TOTAL: 243.397 lei (echivalentul 
a 54.500 euro). Conform prevederilor art. 4.1.1 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1446/06.07.2015, 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 117/08.07.2015, „onorariul stabilit pentru 
prestaţie în perioada 02.07.2015 – 30.06.2016 va fi de 7.000 euro net lunar care se va plăti astfel: 4.500 euro net lunar; 
20.000 euro net – 15.02.2016; Locul 1-5 – 12.000 euro net.” Având în vedere aceste considerente, administratorul 
judiciar a procedat la înscrierea creanţei reprezentând drepturi financiare aferente lunii martie 2016, conform 
prevederilor art. 4.1.1 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1446/06.07.2015. De asemenea, tot din 
cuprinsul declaraţiei de creanţă se poate constata faptul că s-a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 65.203,60 
lei, reprezentând contravaloare drepturi financiare, precum şi cheltuieli reprezentând servicii de cazare şi masă inclusiv 
aferent lunilor aprilie şi mai 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea 
nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub 
condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la 
recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. În consecinţă, creditorul a fost înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 186.768,12 lei. În temeiul art. 
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul 
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 9. BENEDEK ISTVAN, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma de 100.000 lei, reprezentând împrumut nescadent 
acordat ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi nerestituit de către aceasta. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată dosarul cauzei în data de 
01 Iunie 2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la 
masa credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de 
insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la 
prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost notificaţi 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că 
suma solicitată de creditoare este compusă din: 100.000 lei, reprezentând împrumut acordat în baza Contractului de 
împrumut nr. 2679/23.10.2015. TOTAL: 100.000 lei. Procedând la analiza cererii de admitere a creanţei, 
administratorul judiciar constată conformitatea stării de fapt descrise de creditor cu starea de fapt rezultată din 
documentele anexate la cererea de înscriere la masa credală. Cu privire la momentul la care creanţa sus menţionată va 
deveni scadentă, se impun următoarele menţiuni: Conform capitolului III din Contractul de împrumut nr. 
2679/23.10.2015, „contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei, exclusiv cu acordul 
ambelor părţi”. De asemenea, în cuprinsul capitolului IV din contract părţile au stabilit că „la expirarea perioadei 
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prevăzute la Cap. III împrumutatul, dacă nu se convine altfel, se obligă să restituie suma împrumutată în numerar 
împrumutătorului”. Prin urmare, creanţa în cuantum de 100.000 lei va deveni scadentă la data de 23 Octombrie 2016. 
Având în vedere prevederile contractuale precizate anterior, administratorul judiciar apreciază că acestea stabilesc atât 
un termen facultativ de restituire a împrumutului, lăsat la latitudinea debitoarei, cât şi un termen limită de restituire a 
acestuia, respectiv 23 Octombrie 2016. În acest sens, devin incidente dispoziţiile art. 1495 din Noul Cod Civil, care 
prevăd că plata se efectuează „la termenul stipulat de părţi, sau determinat în temeiul contractului, al practicilor 
statornicite între acestea ori al uzanţelor. De asemenea, conform art. 1496 din acelaşi act normativ, „debitorul este liber 
să execute obligaţia înaintea scadenţei dacă părţile nu au convenit contrariul ori dacă aceasta nu rezultă din natura 
contractului sau din împrejurările în care a fost încheiat. Prin urmare, prin raportare la prevederile legale sus citate, 
rezultă faptul că, în principal, plata se efectuează la termenul stipulat de părţi, în speţă data de 23 Octombrie 2016, 
debitorul având libertatea, nicidecum obligaţia, de a face o plată anticipată. Având în vedere aceste aspecte, analizând 
documentele justificative depuse în probaţiunea sumelor solicitate, precum şi art. 102 alin. (4) din Legea 85/2014, 
creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, cu suma solicitată în cuantum de 100.000 lei, în categoria 
creanţelor chirografare, ca şi creanţă nescadentă. 10. BRANDAN PABLO DANIEL, jucător de fotbal, cu domiciliul 
procedural ales la C.I. Josep F. Vandellos, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 5, bl. I4, sc. A, ap. 31, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 
460.611,48 lei (echivalentul a 103.128,12 euro), reprezentând drepturi financiare restante şi dobânda legală, aferente 
Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1453/06.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei la data de 25 Mai 2016, în termenul 
limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă din: 460.611,48 lei (echivalentul a 
103.128,12 euro), reprezentând drepturi financiare, bonusuri şi contravaloare servicii de cazare, acordate în baza 
Contractului de prestări servicii sportive nr. 1453/06.07.2015. TOTAL: 460.611,48 lei. În fapt, între Brandan Pablo 
Daniel şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii 
sportive nr. 1453/06.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 
69/07.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 15 Iunie 2015 – 30 
Iunie 2017. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de 
muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Brandan 
Pablo Daniel a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1453/06.07.2015, ce a fost înregistrat la 
Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 69/07.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de 
către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 15 Iunie 2015 – 30 Iunie 2017. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind 
Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile 
astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de 
voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi 
obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi 
articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un 
asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia 
privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului 
regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din 
acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele 
drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, 
conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze 
de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul 
neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi 
Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui 
asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive 
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele 
muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul 
sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul 
competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, 
șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea 
de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în 
reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de lege de a încheia fie un contract 
individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii reprezintă legea generală faţă de care 
prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel 
pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) 
încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile 
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legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în obiectul actului respectiv. Or, 
obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul 
Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la pregătire (antrenamente) 
şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de către prima echipă a 
Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii 
Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza legală a acesteia 
este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor 
de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate între jucători şi 
debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate obligaţiile clubului 
cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului de fotbal 
profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Brandan Pablo Daniel, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de 
înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 
85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la 
cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă”. În considerarea acestor 
aspecte, administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR 
valabil pentru data de 08.04.2016 (data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4,4668 RON. În urma verificării 
acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat următoarele: s-a solicitat înscrierea la masa credală a 
sumei de 187.605,60 lei (echivalentul a 42.000 euro), reprezentând contravaloare drepturi financiare aferente perioadei 
ianuarie – martie 2016. Conform prevederilor art. 4.1.1 din Contractul de prestări servicii sportive nr. 1453/06.07.2015, 
„onorariul stabilit pentru prestaţie în perioada 15.06.2015 – 30.06.2017 va fi de 14.000 euro net lunar, plătibil astfel: 
pentru perioada 15.06.2015 – 30.06.2016 – 9.000 euro net/lună; 30.000 euro net până la 30.12.2015; 30.000 euro net 
până la 30.06.2016; (…)”. Astfel, se constată faptul că remuneraţia restantă aferentă perioadei ianuarie – martie 2016 în 
cuantum de 40.201,20 lei (echivalentul a 18.000 euro compusă din 9.000 euro * 3 luni) este o creanţă scadentă, ce 
urmează a fi înscrisă la masa credală ca fiind pură şi simplă. În ceea ce priveşte remuneraţia restantă aferentă perioadei 
ianuarie – martie 2016 în cuantum de 67.002 lei (echivalentul a 15.000 euro compusă din 5.000 euro * 3 luni), ce 
urmează a deveni scadentă la data de 30.06.2016, va a fi înscrisă la masa credală ca fiind nescadentă. s-a solicitat 
înscrierea la masa credală a sumei de 16.676,04 lei (echivalentul a 3.733,33 euro), reprezentând contravaloare drepturi 
financiare aferente perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu 
dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, 
administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016.  
De asemenea, având în vedere dispoziţiile art. 4.1.1 din Contractul de prestări servicii sportive nr. 1453/06.07.2015, 
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administratorul judiciar va înscrie acest creditor în Tabelul Preliminar al Creditorilor cu suma în cuantum de 9.380,28 
lei ca fiind pură şi simplă, iar cu suma de 5.211,28 lei, ca fiind o creanţă nescadentă.  
Totodată, astfel cum însuşi creditorul învederează în cuprinsul declaraţiei de creanţă, Asociaţia debitoare a procedat la 
achitarea către acesta în perioada 15.07.2015 – 14.03.2016 suma de 52.604,87 euro, ce poate fi defalcată conform 
tabelului de mai jos: 

Data Suma achitată Valoare plăţi în euro 

15.07.2015  4.300,00 lei  971,86 €  

15.07.2015 13.200,00 lei  2.983,39 €  

16.07.2015 35.520,00 lei  8.020,23 €  

24.07.2015 19.800,00 lei  4.478,22 €  

27.07.2015 19.800,00 lei  4.477,00 €  

29.07.2015  4.300,00 lei  973,84 €  

12.08.2015  6.450,00 lei  1.460,73 €  

25.08.2015  7.100,00 lei  1.598,67 €  

11.09.2015  8.600,00 lei  1.944,73 €  

25.09.2015  8.600,00 lei  1.947,60 €  

07.10.2015  2.150,00 lei  486,85 €  

23.10.2015 20.025,00 lei  4.521,23 €  

30.10.2015  6.450,00 lei  1.455,52 €  

06.11.2015  6.450,00 lei  1.450,77 €  

06.11.2015  3.440,00 lei  773,75 €  

16.11.2015  7.310,00 lei  1.645,95 €  

20.11.2015  2.150,00 lei  483,96 €  

21.12.2015 22.573,00 lei  5.000,11 €  

23.12.2015 18.065,00 lei  3.999,96 €  

26.01.2016  9.000,00 lei  1.988,34 €  

14.03.2016  8.600,00 lei  1.927,21 €  
Menţionăm faptul că deşi nu a fost menţionat de creditor, ASCOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ 
a procedat la achitarea sumei de 4.756,68 euro la data de 15 Martie 2016, conform dispoziţiei de plată nr. 
142/15.03.2016. În urma verificărilor efectuate de administratorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 105 din 
Legea nr. 85/2014, învederăm faptul că toate aceste sume achitate către Brandan Pablo Daniel nu au fost calculate 
avându-se în vedere cursul de referinţă al BNR din ziua plăţii. Conform site-ului www.cursbnr.ro, „cursul BNR este 
comunicat către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua 
următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare”. Astfel, deşi prin intermediul 
declaraţiei de creanţă se menţionează faptul că jucătorul a încasat de la Asociaţia debitoare suma de 52.604,87 euro, 
învederăm faptul că, prin raportare la cursul de referinţă al BNR, în realitate, suma achitată este în cuantum de 
255.133,00 lei (echivalentul a 57.146,62 euro), şi poate fi justificată după cum urmează: 

Data Suma achitata Curs valabil la data plăţii Valoare plăţi în euro 

15.07.2015 4.300,00 lei 4,4245 lei  971,86 € 

15.07.2015 13.200,00 lei 4,4245 lei 2.983,39 € 

16.07.2015 35.520,00 lei 4,4288 lei 8.020,23 € 

24.07.2015 19.800,00 lei 4,4214 lei 4.478,22 € 

27.07.2015 19.800,00 lei 4,4226 lei 4.477,00 € 

29.07.2015 4.300,00 lei 4,4155 lei  973,84 € 

12.08.2015 6.450,00 lei 4,4156 lei 1.460,73 € 

25.08.2015 7.100,00 lei 4,4412 lei 1.598,67 € 

11.09.2015 8.600,00 lei 4,4222 lei 1.944,73 € 

25.09.2015 8.600,00 lei 4,4157 lei 1.947,60 € 

07.10.2015 2.150,00 lei 4,4161 lei  486,85 € 

23.10.2015 20.025,00 lei 4,4291 lei 4.521,23 € 
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Data Suma achitata Curs valabil la data plăţii Valoare plăţi în euro 

30.10.2015 6.450,00 lei 4,4314 lei 1.455,52 € 

06.11.2015 6.450,00 lei 4,4459 lei 1.450,77 € 

06.11.2015 3.440,00 lei 4,4459 lei  773,75 € 

16.11.2015 7.310,00 lei 4,4412 lei 1.645,95 € 

20.11.2015 2.150,00 lei 4,4425 lei  483,96 € 

21.12.2015 22.573,00 lei 4,5145 lei 5.000,11 € 

23.12.2015 18.065,00 lei 4,5163 lei 3.999,96 € 

26.01.2016 9.000,00 lei 4,5264 lei 1.988,34 € 

14.03.2016 8.600,00 lei 4,4624 lei 1.927,21 € 

15.03.2016 21.250,00 lei 4,4674 lei 4.756,68 € 

Total achitat 255.133,00 lei 
 

57.346,62 € 

În consecinţă, raportat la toate aceste considerente, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, după cum urmează: cu suma în cuantum de 365.176 lei, ca fiind o creanţă pură şi 
simplă; cu suma în cuantum de 72.213,28 lei, ca fiind o creanţă nescadentă. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de 
urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 11. BRUNO MARINS DE JESUS jucător de fotbal, cu domiciliul 
procedural ales la avocat CI „Mituică Anca”, cu sediul în Bucureşti, str. Mihail Cioranu nr. 2, bl. 66, sc. 1, ap. 3, sector 
5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma 
totală în cuantum de 193.018,87 lei, compusă din 83.208,87 lei (455 lei şi 18.343,28 euro) şi 109.810 lei, reprezentând 
drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1146/01.07.2014, precum şi 
drepturi financiare restante acordate conform Hotărârii nr. 60 pronunţată la data de 06 Aprilie 2016 de Comisia 
Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul Federaţiei Române de Fotbal. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de 
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul subscrisei în data de 24 Mai 
2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond 
declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă din: 109.810,00 
lei, reprezentând drepturi financiare restante cuvenite în baza Contractului de prestări servicii sportive nr. 
1146/01.07.2014 şi a actului adiţional nr. 63/14.01.2015; 17.643,28 euro şi 455 lei, reprezentând drepturi financiare 
restante cuvenite în baza Contractului de prestări servicii sportive nr. 1146/01.07.2014 şi a actului adiţional nr. 
63/14.01.2015, recunoscute prin Hotărârea nr. 60/06.04.2016 a Camerei Naţionale pentru Soluţionarea Litigiilor din 
cadrul Federaţiei Române de Fotbal; 700 euro, reprezentând drepturi financiare aferente lunii aprilie 2016. TOTAL: 
193.018,87 lei. Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 „creanţele exprimate sau consolidate în 
valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la 
data deschiderii procedurii de insolvenţă”. În considerarea acestor aspecte, administratorul judiciar a procedat la 
conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru data de 08.04.2016 (data deschiderii 
procedurii), respectiv 1 EUR = 4,4668 RON. În fapt, între Bruno Martins de Jesus şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1146/06.07.2015, ce a fost 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 117/08.09.2015. Durata contractului a 
fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 02 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Cu privire la solicitarea 
jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: 
Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Bruno Martins de Jesus a fost încheiat Contractul 
civil de prestări servicii sportive nr. 1146/01.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă 
între intervalul 01 Iulie 2014 – 30 Iunie 2015. Ulterior, a fost încheiat actul adiţional nr. 63/14.01.2015, ce a fost 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 16/27.01.2015, ce a avut ca obiect 
prelungirea duratei contractuale pentru perioada 01.07.2015 – 30.06.2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind 
Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile 
astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de 
voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi 
obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi 
articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un 
asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia 
privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului 
regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din 
acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele 
drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, 
conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze 
de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul 
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neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi 
Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui 
asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive 
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele 
muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul 
sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul 
competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, 
șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea 
de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în 
reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de lege de a încheia fie un contract 
individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii reprezintă legea generală faţă de care 
prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel 
pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) 
încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile 
legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în obiectul actului respectiv. Or, 
obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul 
Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la pregătire (antrenamente) 
şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de către prima echipă a 
Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii 
Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza legală a acesteia 
este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor 
de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate între jucători şi 
debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate obligaţiile clubului 
cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului de fotbal 
profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Bruno Martins de Jesus, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de 
înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. Prin intermediul declaraţiei de creanţă, creditorul 
învederează faptul că la data de 21 Noiembrie 2015, între acesta şi Asociaţia debitoare a fost încheiat Contractul de 
cesiune de creanţă, prin intermediul căruia cele două părţi semnatare ar fi convenit ca suma de 109.810 lei, reprezentând 
o parte din sumele ce vor fi încasate de către debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal a României să fie cesionată 
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către Bruno Martins de Jesus. Cu privire la acest aspect, administratorul judiciar învederează faptul că acest contract de 
cesiune de creanţă este lovit de nulitate, acesta nefiind încheiat cu respectarea condiţiilor de valabilitate prevăzute în 
cuprinsul art. 1.179 din Noul Cod Civil. Astfel, conform dispoziţiilor art. 1179 alin. (1) din Noul Cod Civil, „Condiţiile 
esenţiale pentru validitatea unui contract sunt:1. capacitatea de a contracta; 2. consimţământul părţilor; 3. un obiect 
determinat şi licit; 4. o cauză licită şi morală.” Faţă de aceste dispoziţii legale, menţionăm următoarele: Asociaţia 
debitoare nu şi-a exprimat consimţământul de a încheia contractul de cesiune, acesta nefiind asumat prin semnătură de 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ; Contractul de cesiune nu este înregistrat la nivelul 
Asociaţiei debitoare; Liga Profesionistă de Fotbal nu a fost notificată pentru opozabilitate cu privire la încheierea 
contractului de cesiune; Contractul de cesiune nu este înregistrat pentru opozabilitate în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare. În considerarea tuturor aspectelor dezvoltate mai sus, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 192.200,76 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în 
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 12. SC BSG SECURITY SRL a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 420.746 lei, reprezentând contravaloare servicii de pază şi 
protecţie. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
dosarul cauzei la data de 23 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: Factura Fiscală nr. 33399/28.08.2014; Factura Fiscală nr. 34039/26.09.2014; Factura Fiscală nr. 
34040/26.09.2014; Factura Fiscală nr. 34791/03.11.2014; Factura Fiscală nr. 35353/02.12.2014; Factura Fiscală nr. 
35681/31.12.2014; 352.346 lei, reprezentând penalităţi de întârziere; 200 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. 
TOTAL: 420.746 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma 
solicitată cu titlu de penalităţi de întârziere aferente Facturii Fiscale nr. 35681/31.12.2014 a fost în mod eronat calculată, 
din următoarele considerente: Conform art. 5.2 lit. b) din Contractul de prestări servicii de pază şi protecţie nr. 
11/22.07.2014, „Plăţile se vor efectua astfel: b) beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de 
5 zile de la primirea facturii fiscale în original”. Astfel cum reiese din cuprinsul Facturii Fiscale nr. 35681/31.12.2014, 
aceasta a fost recepţionată de către Asociaţia debitoare la data de 07 Ianuarie 2015. Raportat la dispoziţiile art. 5.2 lit. b) 
din Contractul de prestări servicii de pază şi protecţie nr. 11/22.07.2014, scadenţa acestei facturi s-a împlinit la data de 
12 Ianuarie 2015, dobânda şi penalităţile de întârziere urmând a fi calculate începând cu această dată, şi nu începând din 
data de 07 Ianuarie 2015, cum în mod eronat a fost calculat de societatea creditoare. În considerarea tuturor acestor 
aspecte, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în 
cuantum de 419.754 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 13. BUŞ LAURENŢIU COSMIN jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales în Bucureşti, str. Sabinelor nr. 
117, et. 3, birou AFAN, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria 
creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 46.640 lei (echivalentul a 10.600 euro), reprezentând drepturi financiare 
restante, precum şi servicii de cazare şi masă aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 
1613/23.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la dosarul cauzei la data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei 
judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de 
creditor este compusă din: 13.200 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii ianuarie 2016; 13.200 lei, 
reprezentând drepturi financiare aferente lunii februarie 2016; 13.200 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii 
martie 2016; 3.520 lei, reprezentând drepturi financiare aferente perioadei 01-08 Aprilie 2016; 3.520 lei, reprezentând 
servicii de cazare şi masă aferente perioadei ianuarie – aprilie 2016. TOTAL: 46.640 lei. În fapt, între Buş Laurenţiu 
Cosmin şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 1613/23.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii 
sub nr. 219/29.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 04 Ianuarie 
2015 – 30 Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept 
raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi 
Buş Laurenţiu Cosmin a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1613/23.07.2015, ce a fost 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 219/29.07.2015. Durata contractului a 
fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 04 Ianuarie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din 
Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte 
natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca 
obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La 
alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii 
care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile 
prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie 
prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De 
asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute 
pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, 
respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi 
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primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia 
civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate 
contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor 
opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de 
muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în 
cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure 
jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport 
de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” 
Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent 
jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de 
minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel 
puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un 
contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la 
aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, 
principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de 
lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii 
reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi 
anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) 
are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă 
sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în 
obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe 
cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la 
pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de 
către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de 
Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza 
legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și 
Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate 
între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate 
obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului 
de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Buş Laurenţiu Cosmin, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de 
înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 3.520 lei, 
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reprezentând contravaloare drepturi financiare, aferente perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. De asemenea, în 
ceea ce priveşte suma solicitată în cuantum de 3.520 lei reprezentând contravaloare servicii de cazare şi masă aferente 
perioadei ianuarie – aprilie 2016, administratorul judiciar a constata faptul că, în mod eronat, acestea au fost calculate 
pentru întreaga lună aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea 
nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub 
condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la 
recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. În consecinţă, creditorul a fost înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 45.554,67 lei. În temeiul art. 110 
alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar 
va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 14. CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT 
GHERE CĂTĂLIN a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 
15.000 lei, reprezentând onorariu avocaţial restant aferent lunilor octombrie – decembrie 2015 şi ianuarie – martie 2016. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul 
cauzei în data de 10 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este justificată 
cu: Factura Fiscală nr. 034/22.01.2016 – achitată parţial; Factura Fiscală nr. 035/22.01.2016; Factura Fiscală nr. 
042/29.02.2016. TOTAL: 15.000 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar apreciază 
că se impune lămurirea anumitor aspecte, după cum urmează: La data de 26 Iunie 2015 societatea debitoare a acordat 
creditorului cu titlu de avans reprezentând taxă timbru suma de 100 lei, conform dispoziţiei de plată nr. 350/26.06.2015. 
Raportat la faptul că pentru suma în cuantum de 100 lei constând în avans, reprezentând taxă timbru acordat de 
societatea debitoare, nu a fost emisă o factură fiscală de către creditor şi nici returnată de către acesta, reprezentanţii 
Asociaţiei debitoare au procedat la compensarea în contabilitate a acestei sume cu creanţa pe care o datorează către 
Cabinet Individual de Avocat Ghere Cătălin. Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 
în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 14.900 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea 
debitoarei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 15. 
COLEGIUL AGRICOL TRAIAN SĂVULESCU a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa 
credală cu suma în cuantum de 1.388 lei, reprezentând contravaloare debit principal şi taxă judiciară de timbru. Sub 
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei 
în data de 23 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
justificată cu: Factura Fiscală nr. 719/27.11.2014; 200 lei – reprezentând taxă judiciară de timbru. TOTAL: 1.388 lei. În 
urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat 
faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data 
deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 1.388 lei, 
confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei. 16. COSTA RAMIRO, jucător de fotbal, reprezentat 
convenţional prin C.I. Josep F. Vandellos, cu domiciliul procedural ales în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 5, bl. I4, sc. A, 
ap. 31, sector 3, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, 
cu suma în cuantum de 76.670,22 lei (echivalentul a 17.166 euro), reprezentând drepturi financiare restante, la care se 
adaugă dobânda legală, precum şi contravaloare chirie, aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 
1599/22.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la dosarul cauzei la data de 27 Mai 2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În 
ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu 
privire la deschiderea procedurii de insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul 
art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la 
analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din acelaşi act normativ, conform căruia 
„creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de 
depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua 
procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă din: 35.731,20 lei (echivalentul a 8.000 
euro), reprezentând diferenţă neachitată din executarea Acordului de Plată; 31.264,80 lei (echivalentul a 7.000 euro), 
reprezentând drepturi financiare aferente lunii martie 2016; 8.334,30 lei (echivalentul a 1.866 euro), reprezentând 
drepturi financiare aferente perioadei 01-08 Aprilie 2016; 1.339,92 lei (echivalentul a 300 euro), reprezentând 
contravaloare chirie aferentă lunii martie 2016. TOTAL: 76.670,22 lei (echivalentul a 17.166 euro). În fapt, între Costa 
Ramiro şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 1599/22.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii 
sub nr. 220/29.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 22 Iulie 2015 
– 30 Iunie 2016. La data de 01 Martie 2016 a fost încheiat contractul de cesiune de creanţă, prin intermediul căreia 
părţile semnatare au convenit ca suma de 371.987 lei, reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către 
debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal a României, să fie cesionată Costa Ramiro. Cu privire la solicitarea 
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jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: 
Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Costa Ramiro a fost încheiat Contractul civil de 
prestări servicii sportive nr. 1599/22.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul 
Competiţii sub nr. 220/29.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 22 
Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal 
publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul 
dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de 
fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului 
de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca 
efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de 
drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și 
executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de 
muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că 
„Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club 
afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li 
se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite 
de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
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prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă. Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Costa Ramiro, administratorul judiciar va respinge cererea 
creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 
8.334,30 lei, reprezentând contravaloare drepturi financiare, aferente perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. 
Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost 
deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că 
„tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute 
înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la 
data de 07 Aprilie 2016. În consecinţă, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 75.631,04 lei sub condiţia rezolutorie de a încasa această creanţă de la 
Liga Profesionistă de Fotbal. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 17. DIGITAL COLOR COMPANY SRL TG. MUREŞ a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la 
masa credală cu suma în cuantum de 8.432 lei, reprezentând contravaloare debit principal. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 24 Mai 
2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond 
declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura 
Fiscală nr. DCC15/87/03.03.2015. TOTAL: 8.432 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de 
calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele 
anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(08.04.2016); prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 8.432 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei. 18. 
SC DOLEMN TRADE SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în 
cuantum de 10.915,29 lei, reprezentând contravaloare chirie şi cheltuieli de întreţinere. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul administratorului judiciar în 
data de 16 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând 
pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: 
Factura Fiscală nr. 1681/15.01.2016; - achitată parţial, Factura Fiscală nr. 1702/15.02.2016; Factura Fiscală nr. 
1750/18.04.2016, achitată parţial, Factura Fiscală nr. 1752/18.04.2016. TOTAL: 10.915,29 lei. Referitor la Facturile 
Fiscale nr. 1750/18.04.2016, respectiv 1752/18.04.2016, administratorul judiciar apreciază că se impune lămurirea 
anumitor aspecte, după cum urmează:în ceea ce priveşte Factura Fiscală nr. 1750/18.04.2016, în sumă de 4.015 lei, 
aceasta este compusă din: 2.639 lei, reprezentând contravaloare chirie aferentă perioadei 15.04.2016 – 15.05.2016 şi 
1.376 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli comune aferente perioadei 15.03.2016 – 15.04.2016. în ceea ce priveşte 
Factura Fiscală nr. 1752/18.04.2016, în sumă de 5.100 lei, aceasta este compusă din: 3.346 lei, reprezentând 
contravaloare chirie aferentă perioadei 15.03.2016 – 15.04.2016 şi 1.754 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli 
comune aferente perioadei 15.02.2016 – 15.03.2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 
pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau 
nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a 
constatat faptul că în mod corect acest creditor a procedat la calcularea sumei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. 
În consecinţă, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
solicitată în cuantum de 10.915,29 lei. 19. SC ENERGOPLUS SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 1.151.365,50 lei, reprezentând contravaloare debit principal şi 
împrumuturi acordate în baza Contractului de împrumut amical nr. 666/25.06.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor 
de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 24 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este compusă din: Factura Fiscală seria MS 
ENG nr. 0685/18.12.2014; Factura Fiscală seria MS ENG nr. 0648/29.08.2014; 612.000 lei, reprezentând împrumuturi 
acordate în baza Contractului de împrumut amical nr. 666/25.06.2015; 185.800 lei, reprezentând împrumuturi acordate 
în baza Contractului de împrumut amical nr. 666/25.06.2015. TOTAL: 1.151.365,50 lei. În ceea ce priveşte suma 
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solicitată în cuantum de 353.565,50 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale seria MS ENG nr. 
0685/18.12.2014 şi MS ENG nr. 0648/29.08.2014, învederăm următoarele: Între Energoplus SRL şi ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ au fost încheiate Contractul nr. 585/26.09.2014 şi Contractul nr. 
351/11.06.2014, în baza cărora au fost emise cele două facturi fiscale seria MS ENG nr. 0685/18.12.2014 şi MS ENG 
nr. 0648/29.08.2014. La data de 22 Februarie 2016 a fost încheiat contractul de cesiune de creanţă nr. 321/03.03.2016, 
ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 321/03.03.2016, prin intermediul căruia părţile semnatare au 
convenit ca suma de 353.565,49 lei, reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către debitoare de la Liga 
Profesionistă de Fotbal a României, să fie cesionată SC Energoplus SRL. Astfel, reiese fără putinţă de tăgadă faptul că 
suma ce reprezintă contravaloarea celor două facturi fiscale, precum şi cea cesionată către societatea creditoare este 
353.565,49 lei, şi nu 353.565,50 lei, cum în mod eronat a fost menţionată în declaraţia de creanţă. În ceea ce priveşte 
suma solicitată în cuantum de 797.800 lei, reprezentând împrumuturi acordate în baza Contractului de împrumut amical 
nr. 666/25.06.2015, învederăm următoarele: În perioada 12.12.2014 – 24.03.2016, Energoplus SRL a acordat mai multe 
împrumuturi Asociaţiei debitoare, în cuantum total de 797.800 lei, în baza Contractului de împrumut amical nr. 
666/25.06.2015. La data de 02 Martie 2014, între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi 
Energoplus SRL a fost încheiat contractul de cesiune de creanţă nr. 432/02.03.2016, ce a fost înregistrat la Liga 
Profesionistă de Fotbal sub nr. 320/03.03.2016, prin intermediul căreia părţile semnatare au convenit ca suma de 
612.000 lei, reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal a 
României, să fie cesionată SC Energoplus SRL. Având în vedere aceste considerente, în urma verificării acestei 
declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma 
solicitată a fost calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin 
urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, după cum 
urmează: 185.800 lei, reprezentând diferenţă împrumut acordat în bata Contractului amical nr. 666/25.06.2015; cu suma 
totală în cuantum de 965.565,49 lei, sub condiţia rezolutorie de a încasa această creanţă de la Liga Profesionistă de 
Fotbal. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 20. SC EURO 
ECOLOGIC SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 
17.514,97 lei, reprezentând contravaloare debit principal. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul administratorului judiciar în data de 16 Mai 2016, în termenul 
limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 
34278/31.08.2015; Factura Fiscală nr. 35308/30.09.2015; Factura Fiscală nr. 35662/30.09.2015; Factura Fiscală nr. 
36424/29.10.2015; Factura Fiscală nr. 36654/30.10.2015; Factura Fiscală nr. 38149/30.11.2015; Factura Fiscală nr. 
38767/18.12.2015; Factura Fiscală nr. 38928/22.12.2015; Factura Fiscală nr. 40347/29.01.2016; Factura Fiscală nr. 
41216/29.02.2016; Factura Fiscală nr. 41324/29.02.2016. TOTAL: 17.514,97 lei. În urma verificării acestei declaraţii 
de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 17.514,97 lei. 21. FEJER 
CSONGOR – BELA, jucător de fotbal, cu domiciliul în Sat Zabala, Comuna Zabala, nr. 373, jud. Covasna, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 
16.770 lei, reprezentând drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 
1111/30.06.2014. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la sediul subscrisei la data de 16 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul nefăcând dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată 
de creditor este compusă din: 2.580 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii octombrie 2015; 2.580 lei, 
reprezentând drepturi financiare aferente lunii noiembrie 2015; 2.580 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii 
decembrie 2015; 2.580 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii ianuarie 2016; 2.580 lei, reprezentând drepturi 
financiare aferente lunii februarie 2016; 2.580 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii martie 2016; 2.580 lei, 
reprezentând drepturi financiare aferente lunii aprilie 2016. TOTAL: 16.770 lei. În fapt, între Fejer Csongor – Bela şi 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive 
nr. 1111/30.06.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 
901/02.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 
Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de 
muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Fejer 
Csongor – Bela a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1111/30.06.2015, ce a fost înregistrat la 
Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 901/02.07.2015. Durata contractului a fost stabilită de 
către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind 
Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile 
astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de 
voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi 
obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi 
articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un 
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asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia 
privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului 
regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din 
acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele 
drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, 
conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze 
de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul 
neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi 
Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui 
asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive 
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele 
muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul 
sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul 
competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, 
șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea 
de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în 
reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de lege de a încheia fie un contract 
individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii reprezintă legea generală faţă de care 
prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel 
pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) 
încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile 
legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în obiectul actului respectiv. Or, 
obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul 
Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la pregătire (antrenamente) 
şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de către prima echipă a 
Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii 
Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza legală a acesteia 
este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor 
de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate între jucători şi 
debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate obligaţiile clubului 
cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului de fotbal 
profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
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în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Fejer Csongor – Bela, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de 
înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 2.580 lei, 
reprezentând contravaloare drepturi financiare aferente lunii aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă 
faţă de ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, 
coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe 
cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. 
În consecinţă, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
în cuantum de 14.792 lei, sub condiţia suspensivă a achitării taxei judiciare de timbru. În temeiul art. 110 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în 
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 22. FEUSSI FONGAND PATRICE EMERY, jucător de fotbal, 
cu adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. Drumeagului nr. 13, ap. 1, sector 3, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 115.890 lei, reprezentând 
drepturi financiare şi contravaloare chirie restante, aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 
1124/30.06.2014. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la sediul subscrisei la data de 25 Mai 2016, creditorul nefăcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă 
din: 23.870 lei, reprezentând 2,5 rate de remuneraţie; 3.870 lei, reprezentând chirie aferentă a 3 luni; 19.350 lei, 
reprezentând bonus tur; 15.050 lei, reprezentând meci jucat; 10.750 lei, reprezentând bonus meci câştigat; 43.000 lei, 
reprezentând obiectiv câştigat. TOTAL: 115.890 lei. În fapt, între Feussi Fongang Patrice Emery şi ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 
1124/30.06.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 
1004/30.06.2014. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2014 – 30 
Iunie 2015. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de 
muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Feussi 
Fongang Patrice Emery a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1124/30.06.2014, ce a fost 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 1004/14.07.2014. Durata contractului a 
fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2014 – 30 Iunie 2015. Art. 12 alin. (1) din 
Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte 
natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca 
obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La 
alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii 
care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile 
prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie 
prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De 
asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute 
pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, 
respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi 
primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia 
civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate 
contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor 
opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de 
muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în 
cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure 
jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport 
de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” 
Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent 
jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de 
minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel 
puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un 
contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la 
aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, 
principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de 
lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii 
reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi 
anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) 
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are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă 
sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în 
obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe 
cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la 
pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de 
către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de 
Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza 
legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și 
Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate 
între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate 
obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului 
de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Feussi Fongang Patrice Emery, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului 
de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. De asemenea, în ceea ce priveşte solicitarea creditorului 
de a fi înscris la masa credală cu suma în cuantum de 115.890 lei, reprezentând drepturi financiare şi contravaloare 
chirie restante, aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1124/30.06.2014, administratorul judiciar o va 
respinge integral raportat la faptul că această creanţă a fost achitată de Asociaţia debitoare la data de 02 Noiembrie 
2015. În ceea ce priveşte diferenţa în cuantum de 88.150 lei, reprezentând bonusuri, învederăm următoarele: Conform 
art. 4 alin. a.2 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1124/30.06.2014, ce a fost înregistrat la Liga 
Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 1004/14.07.2014, „clubul poate acorda jucătorului 
următoarele bonusuri: (…)”. Raportat la acest aspect, administratorul judiciar apreciază că acordarea acestor bonusuri 
este o prevedere contractuală supletivă şi nicidecum imperativă, lăsată la latitudinea debitoarei. Pentru toate aceste 
considerente, administratorul judiciar va respinge integral solicitarea acestui creditor de înscriere la masa credală a 
debitoarei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 23. FITT – 
BEAUTY SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 
23.816,23 lei, reprezentând contravaloare mărfuri livrate. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, 
creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 117/31.12.2012; Factura 
Fiscală nr. 5635/26.06.2014; Factura Fiscală nr. 7404/23.07.2014; Factura Fiscală nr. 7406/05.08.2014; 200 lei, 
reprezentând taxă judiciară de timbru. TOTAL: 23.816,23 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului 
de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin 
documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva 
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debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditoarea a fost înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 23.816,23 lei, fiind confirmată atât prin extrasul de cont nr. 
2/30.04.2015 prin intermediul căruia debitoarea a recunoscut acest debit, cât şi de soldul înregistrat în contabilitatea 
acesteia. 24. FIZIONOVA SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în 
cuantum de 167.312 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate conform. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de 
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 24 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este compusă din: Factura Fiscală nr. 
41/04.09.2014; Factura Fiscală nr. 42/04.09.2014; Factura Fiscală nr. 67/28.01.2015; Factura Fiscală nr. 91/01.07.2015; 
Factura Fiscală nr. 119/14.12.2015; Factura Fiscală nr. 124/18.01.2016; Factura Fiscală nr. 150/09.05.2016 – aferentă 
serviciilor prestate în perioada ianuarie – 08 aprilie 2016. TOTAL: 167.312 lei. În fapt, între SC Fizionova SRL şi 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ au fost încheiate Contractele de prestări servicii nr. 
1495/10.07.2015 şi 1304/20.07.2015 având ca obiect prestarea de servicii medicale – servicii medicale de medicină 
generală şi recuperare medicală pentru sportivii componenţi ai lotului echipei de fotbal ASA 2013 – Liga I, valoarea 
prestaţiei fiind de 1.800 euro lunar, la cursul BNR la data facturării. În cuprinsul declaraţiei de creanţă, creditorul 
menţionează faptul că la data de 22 Martie 2016, între Asociaţia debitoare şi acesta, a fost încheiat Contractul de 
cesiune de creanţă nr. 657/22.03.2016, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 444/24.03.2016 şi în 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sub nr. 2016-00042923972710/24.03.2016. Prin intermediul 
Contractului de cesiune de creanţă, părţile semnatare au convenit ca suma de 140.582 lei, reprezentând o parte din 
sumele ce vor fi încasate de către debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal a României să fie cesionată către SC 
Fizionova SRL. Suma de 140.582 lei ce a făcut obiectul Contractului de cesiune de creanţă este compusă din: Factura 
Fiscală nr. 41/04.09.2014; Factura Fiscală nr. 42/04.09.2014; Factura Fiscală nr. 67/28.01.2015; Factura Fiscală nr. 
91/01.07.2015; Factura Fiscală nr. 119/14.12.2015; Factura Fiscală nr. 124/18.01.2016. TOTAL: 140.582 lei. În urma 
verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin 
documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva 
debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, după cum urmează: cu suma de 140.582 lei, sub condiţia rezolutorie de a încasa această creanţă 
de la Liga Profesionistă de Fotbal; cu suma de 26.730 lei (creanţă pură şi simplă), conform Facturii Fiscale nr. 
150/09.05.2016, în valoare de 167.312 lei (aferentă perioadei ianuarie 2016 – 08 Aprilie 2016), ce nu a fost cuprinsă în 
Contractul de cesiune de creanţă. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 25. GOLANSKI PAWEL JAN, jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales la C.I. Mituică Anca, cu sediul în 
Bucureşti, str. Mihail Cioranu nr. 2, bl. 66, sc. 1, ap. 3, sector 5, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea 
la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 62.590 euro (echivalentul a 282.049,32 lei), 
reprezentând drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive încheiat la data de 
16.06.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost transmisă 
prin poştă la sediul subscrisei în data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei 
judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de 
creditor este compusă din: 236.970,54 lei (echivalentul a 52.590 euro), reprezentând drepturi financiare, acordate în 
baza Contractului civil de prestări servicii sportive încheiat la data de 16.06.2015; 45.060 lei (echivalentul a 10.000 
euro), reprezentând penalităţi, acordate conform Actului adiţional la Acordul de reziliere pe cale amiabilă nr. 
07/04.01.2016 a Contractului civil de prestări servicii sportive încheiat la data de 16.06.2015. TOTAL: 282.049,32 lei. 
În fapt, între Golansky Pawel Jan şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat la data 
de 16.06.2015 Contractul civil de prestări servicii sportive. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind 
cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. La data de 04 Ianuarie 2016, între cele două părţi a fost încheiat 
Actul adiţional la Acordul de reziliere pe cale amiabilă nr. 07/04.01.2016 a Contractului civil de prestări servicii 
sportive încheiat la data de 16.06.2015, prin intermediul căruia au fost stabilite următoarele: „Jucătorul este un jucător 
liber şi se va putea transfera la orice club de fotbal (din România sau din străinătate, în special în Polonia) începând cu 
data de 04.01.2016 (…).” „Clubul declară că este obligat să plătească jucătorului o sumă (fără dobândă legală) de 
52.590 euro/net reprezentând indemnizaţii lunare restante referitoare la executarea contractului de către jucător (suma 
include în special bonusul primit la încheierea contractului, salarii, bonusuri)”. „Clubul declară că întreaga sumă de bani 
menţionată mai sus va fi plătită jucătorului după cum urmează: 2.700,00 euro net până la data de 31.01.2016 (…); 
7.300,00 euro net până la data de 02.02.2016 (…); 42.590,00 euro net până la data de 20.04.2016 (…).” „Urmare a 
faptului că întreaga sumă datorată jucătorului urmează a fi eşalonată în 3 (trei( rate, clubul şi jucătorul au convenit că 
această sumă ar putea creşte cu 10.000 euro net începând cu data de 21.04.2016, în cazul în care ratele nu vor fi achitate 
conform celor mai sus menţionate.” Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu 
debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 
TÂRGU MUREŞ şi Golansky Pawel Jan a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive încheiat la data de 
16.06.2016, a cărui durată contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 
Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia 
Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club 
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afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în 
antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect 
dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de 
asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea 
convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu 
excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii 
profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la 
FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li se 
plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de 
părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă. Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
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încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Golansky Pawel Jan, administratorul judiciar va respinge cererea 
creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de 
creanţă, administratorul judiciar învederează următoarele: Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
„creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 
Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii de insolvenţă”. În considerarea acestor aspecte, 
administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul BNR valabil pentru 
data de 08.04.2016 (data deschiderii procedurii), respectiv 1 EUR = 4,4668 RON. În ceea ce priveşte solicitarea 
creditorului de a-i fi înscrisă la masa credală suma de 45.060 lei (echivalentul a 10.000 euro), reprezentând penalităţi, 
acordate conform Actului adiţional la Acordul de reziliere pe cale amiabilă nr. 07/04.01.2016 a Contractului civil de 
prestări servicii sportive încheiat la data de 16.06.2015, învederăm următoarele: Conform dispoziţiilor art. 80 alin. (1) 
din Legea nr. 85/2014, „Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu 
va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 
103.” Astfel, raportat la faptul că suma de 10.000 euro stabilită prin Actul adiţional la Acordul de reziliere pe cale 
amiabilă nr. 07/04.01.2016 a Contractului civil de prestări servicii sportive încheiat la data de 16.06.2015 reprezintă o 
penalitate – „Urmare a faptului că întreaga sumă datorată jucătorului urmează a fi eşalonată în 3 (trei( rate, clubul şi 
jucătorul au convenit că această sumă ar putea creşte cu 10.000 euro net începând cu data de 21.04.2016, în cazul în 
care ratele nu vor fi achitate conform celor mai sus menţionate.” – administratorul judiciar apreciază că în cauză devin 
incidente prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care va respinge această sumă. În consecinţă, 
raportat la toate aceste considerente, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma în cuantum de 234.909,01 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, 
creditorul cu privire la măsura luată. 26. GONZALEZ LOPEZ IVAN, jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales la 
CI Josep F. Vandellos, cu sediul în Bucureşti, str. Piaţa Alba Iulia nr. 5, bl. I4, ap. 31, sector 3, a formulat o declaraţie 
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 182.523,90 lei 
(echivalentul a 40.866 euro), reprezentând drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii 
sportive nr. 146/02.02.2015 şi a Actului adiţional nr. 1302/15.06.2015, la care se adaugă dobânda legală. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei la data 
de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe 
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă din: 22.300 
euro, reprezentând diferenţă neachitată din executarea Acordului de plată; 16.500 euro, reprezentând drepturi financiare 
aferente perioarei ianuarie – martie 2016; 1,466 euro, reprezentând drepturi financiare aferente perioadei 01.04.2016 – 
08.04.2016; 600 euro, reprezentând contravaloare chirie aferentă perioadei ianuarie – martie 2016. TOTAL: 182.523,90 
lei (echivalentul a 40.866 euro). În fapt, între Gonzalez Lopez Ivan şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 
TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 146/02.02.2015, ce a fost înregistrat la 
Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 114/20.02.2015. Durata contractului a fost stabilită de 
către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Februarie 2015 – 30 Iunie 2015. La data de 15 Iunie 2016, prin Actul 
adiţional nr. 1302/15.06.2016, a fost prelungită perioada contractuală până la data de 30 Iunie 2016. Ulterior, între cele 
două părţi a fost încheiat Acordul de plată nr. 115/26.01.2016, prin intermediul căruia Asociaţia debitoare a recunoscut 
creanţa în cuantum de 33.300 euro faţă de Gonzalez Lopez Ivan, fiind totodată stabilită următoarea modalitate de plată: 
11.000 euro până la data de 26.01.2016; 23.300 euro până la data de 01.03.2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de 
a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Gonzalez Lopez Ivan a fost încheiat Contractul civil de 
prestări servicii sportive nr. 146/02.02.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul 
Competiţii sub nr. 114/20.02.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 
Februarie 2015 – 30 Iunie 2015, iar prin Actul adiţional nr. 1302/15.06.2016, a fost prelungită până la data de 30 Iunie 
2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia 
Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club 
afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în 
antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect 
dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de 
asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea 
convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu 
excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii 
profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la 
FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li se 
plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de 
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părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă. Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Gonzalez Lopez Ivan, administratorul judiciar va respinge cererea 
creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de 
creanţă, administratorul judiciar învederează următoarele: Conform prevederilor art. 4.8 din Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 146/20.02.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub 
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nr. 114/20.02.2015, „Cursul valutar pentru sumele stabilite în prezentul contract este de 4.3 lei/euro”. Menţionăm faptul 
că acest curs euro/leu a fost menţionat şi de creditor, prin nota de subsol nr. 2 a declaraţiei de creanţă. În considerarea 
acestor aspecte, administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în vedere cursul 
stabilit conform art. 4.8 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 146/20.02.2015, respectiv 1 EUR = 4,3 
RON. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că acest creditor a 
solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 6.306,67 lei, reprezentând contravaloare drepturi financiare aferente 
perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 
pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau 
nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a 
procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. În consecinţă, creditorul a fost înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum de 174.938,33 lei. În 
temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 27. GOROBSOV 
NICOLAS jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales la CI Josep F. Vandellos, cu sediul în Bucureşti, str. Piaţa 
Alba Iulia nr. 5, bl. I4, ap. 31, sector 3, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 263.414,337 lei (echivalentul a 58.967,88 euro), reprezentând 
drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 1328/21.07.2014 şi a Actului 
adiţional nr. 1187/28.05.2015, la care se adaugă dobânda legală. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei la data de 27 Mai 2016, creditorul făcând 
dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa credală formulată de acest 
creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă, neregăsindu-se pe lista 
creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza 
finală din acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) 
sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de 
admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală.” 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă 
din: 321.580,80 lei (echivalentul a 72.000 euro), reprezentând financiare restante aferente perioadei iulie 2015 – martie 
2016; 9.528,32 lei (echivalentul a 2.133,33 euro), reprezentând drepturi financiare aferente perioadei 01.04.2016 – 
08.04.2016; 8.039,52 lei (echivalentul a 1.800 euro), reprezentând contravaloare chirie aferentă perioadei iulie 2015 – 
martie 2016; 53.596,80 (echivalentul a 12.000 euro), reprezentând bonus de meci pentru victorii; 24.565,20 lei 
(echivalentul a 5.500 euro), reprezentând bonusuri de meci pentru punctele obţinute în meciurile finalizate cu egalitate. 
TOTAL: 263.414,337 lei (echivalentul a 58.967,88 euro). În fapt, între Gorobsov Nicolas şi ASOCIAŢIA FOTBAL 
CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1328/21.07.2014, ce 
a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 1106/24.07.2014. Durata 
contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2014 – 30 Iunie 2015. La data de 28 
Mai 2015, prin Actul adiţional nr. 1187/28.05.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul 
Competiţii sub nr. 67/07.07.2015, a fost prelungită perioada contractuală până la data de 30 Iunie 2016. Cu privire la 
solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele 
precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Gorobsov Nicolas a fost încheiat 
Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1328/21.07.2014, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – 
Departamentul Competiţii sub nr. 1106/24.07.2014. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă 
între intervalul 01 Iulie 2014 – 30 Iunie 2015, iar prin Actul adiţional nr. 1187/28.05.2015, înregistrat la Liga 
Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 67/07.07.2015, a fost prelungită perioada contractuală până 
la data de 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat 
de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul 
dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de 
fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului 
de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca 
efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de 
drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și 
executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de 
muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că 
„Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club 
afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li 
se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite 
de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
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instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă. Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Gorobsov Nicolas, administratorul judiciar va respinge cererea 
creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de 
creanţă, administratorul judiciar învederează următoarele: Conform prevederilor art. 4.8 din Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 1328/21.07.2014, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii 
sub nr. 1106/24.07.2014, „Cursul valutar pentru sumele stabilite în prezentul contract este de 4.3 lei/euro”. Menţionăm 
faptul că acest curs euro/leu a fost menţionat şi de creditor, prin nota de subsol nr. 2 a declaraţiei de creanţă. În 
considerarea acestor aspecte, administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor exprimate în valută având în 
vedere cursul stabilit conform art. 4.8 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1328/21.07.2014, respectiv 1 
EUR = 4,3 RON. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că acest 
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creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 9.171,90 lei, reprezentând contravaloare drepturi financiare 
aferente perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 
pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau 
nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a 
procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. În consecinţă, raportat la toate aceste 
considerente, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma 
în cuantum de 252.416,67 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 28. SC GRAND SA a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum 
de 16.769,01 lei, reprezentând contravaloare debit servicii de cazare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul subscrisei în data de 24 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este compusă din: Factura Fiscală nr. F03-
87/2011/23.09.2011; Factura Fiscală nr. F03-102/2011/05.10.2011; Factura Fiscală nr. F03-113/2012/23.03.2012; 
Factura Fiscală nr. F03-275/2012/11.06.2012. TOTAL: 16.769,01 lei. Învederăm faptul că la data de 09 Martie 2016, 
prin intermediul Extrasului de cont nr. 58/09.03.2016, Asociaţia debitoare a confirmat creanţa deţinută faţă de acest 
creditor, fiind astfel întrerupt cursul prescripţiei extinctive prevăzută în cuprinsul art. 2517 din Noul Cod de Procedură 
Civilă. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016). Cu toate acestea, subscrisa am constatat faptul că atât în cuprinsul 
Extrasului de cont nr. 58/09.03.2016, cât şi al declaraţiei de creanţă s-a strecurat o eroare materială referitor la 
contravaloarea totală a celor 4 facturi fiscale, în realitate fiind vorba despre 16.769,00 lei, şi nu 16.769,01 lei, cum din 
eroare s-a menţionat. Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma în cuantum de 16.769,00 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei. În 
temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 29. SC INSTA GRUP 
SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum de 409.960,46 lei, 
reprezentând contravaloare facturi emise şi neachitate. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost transmisă prin poştă la sediul subscrisei în data de 24 Mai 2016, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditor este compusă din: Factura Fiscală nr. 849/26.07.2011; 
Factura Fiscală nr. 1756/24.11.2015. TOTAL: 409.960,46 lei. Învederăm faptul că, astfel cum rezultă din fişa de cont 
nr. 411 anexată declaraţiei de creanţă, ultima plată efectuată de Asociaţia debitoare a fost efectuată la data de 
29.04.2013, fiind astfel întrerupt cursul prescripţiei extinctive prevăzut la art. 2517 din Noul Cod de Procedură Civilă, 
în ceea ce priveşte factura fiscală nr. 849/26.07.2011. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind 
calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a 
fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 
409.960,46 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea debitoarei. 30. JAZVIC FILIP, jucător de fotbal, cu 
domiciliul procedural ales în Bucureşti, str. Sabinelor nr. 117, etaj 3, birou AFAN, sector 5, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 222.812,24 lei 
(echivalentul a 51.816,80 euro), reprezentând drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii 
sportive nr. 1547/16.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea 
a fost înregistrată la dosarul cauzei la data de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată 
de creditor este compusă din: 12.900 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii noiembrie 2015; 17.200 lei, 
reprezentând drepturi financiare aferente lunii decembrie 2015; 17.200 lei, reprezentând drepturi financiare aferente 
lunii ianuarie 2016; 17.200 lei, reprezentând drepturi financiare aferente lunii februarie 2016; 17.200 lei, reprezentând 
drepturi financiare aferente lunii martie 2016; 4.587,24 lei, reprezentând drepturi financiare aferente perioadei 01 
Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016; 5.375 lei, reprezentând chirie aferentă perioadei noiembrie 2015 – martie 2016; 43.000 
lei, reprezentând bonificaţie conform art. 4.1.1 alin. 2 din Contract; 51.600 lei, reprezentând bonificaţie conform art. 
4.1.1 alin. 3 din Contract; 36.550 lei, reprezentând bonusuri de meci. TOTAL: 222.812,24 lei (echivalentul a 51.816,80 
euro). În fapt, între Jazvic Filip şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat 
Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1547/16.07.2014, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – 
Departamentul Competiţii sub nr. 195/17.07.2014. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă 
între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală 
cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 
TÂRGU MUREŞ şi Jazvic Filip a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1547/16.07.2014, ce a 
fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 195/17.07.2015. Durata contractului 
a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din 
Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte 
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natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca 
obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La 
alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii 
care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile 
prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie 
prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De 
asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute 
pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, 
respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi 
primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia 
civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate 
contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul 
regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor 
opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de 
muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în 
cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure 
jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport 
de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” 
Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent 
jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de 
minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel 
puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un 
contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la 
aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, 
principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de 
lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii 
reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi 
anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) 
are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă 
sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în 
obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv, pe 
cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv participarea la 
pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de fotbal disputate de 
către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele Federaţiei Române de 
Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul convenţiei civile, baza 
legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul privind Statutul și 
Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor civile încheiate 
între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – angajator, toate 
obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin statutul jucătorului 
de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim de condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă 
medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, 
fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele 
de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului 
administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din 
convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti 
contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în 
dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 
pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi 
aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul 
căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană 
fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce 
poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. Elementele minime cu privire 
la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) 
C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea 
angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde 
obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte, faţă de 
dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, 
temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă 
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şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 
281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este 
singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – 
Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui 
angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În concluzie, raportat la 
aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU 
MUREŞ şi jucătorul de fotbal Jazvic Filip, administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de înscriere la masa 
credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 4.587,24 lei, reprezentând 
contravaloare drepturi financiare aferente perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura 
de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 
2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe 
cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. 
În ceea ce priveşte suma solicitată în cuantum de 51.600 lei, reprezentând bonificaţie conform art. 4.1.1 alin. 3 din 
Contractului de prestări servicii sportive nr. 1547/16.07.2015, învederăm următoarele: Conform art. 4.1.1 din contract, 
„onorariul stabilit pentru prestaţie în perioade 15.07.2015 – 30.06.2016: 4.000 euro net/lună; 10.000 euro net până la 
15.01.2016; 12.000 euro net până la 15.06.2016; (…)”. Astfel, se constată faptul că suma în cuantum de 51.600 lei 
(echivalentul a 12.000 euro) va deveni scadentă la data de 15.06.2016, motiv pentru care va fi înscrisă în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor ca fiind nescadentă. De asemenea, în ceea ce priveşte suma solicitată în cuantum de 36.550 
lei, reprezentând bonusuri de meci, aceasta este compusă din: 4.300 lei, reprezentând a doua jumătate din bonusul 
pentru meciul ASA Tg. Mureş – Astra; 2.150 lei, reprezentând a doua jumătate din bonusul pentru meciul CSU Craiova 
– ASA Tg. Mureş; 4.300 lei, reprezentând a doua jumătate din bonusul pentru meciul FC Voluntari – ASA Tg. Mureş; 
8.600 lei, reprezentând bonus pentru meciul FC Petrolul – ASA Tg. Mureş; 8.600 lei, reprezentând bonus pentru meciul 
ASA Tg. Mureş – FC Botoşani; 4.300 lei, reprezentând bonus pentru meciul ASA Tg. Mureş – Dinamo; 4.300 lei, 
reprezentând bonus pentru meciul ASA Tg. Mureş – Viitorul. TOTAL: 36.550 lei. În ceea ce priveşte solicitarea de 
înscriere la masa credale a sumei totale în cuantum de 8.600 lei, reprezentând bonus pentru meciurile ASA Tg. Mureş – 
Dinamo, respectiv ASA Tg. Mureş – Viitorul, învederăm următoarele: Conform dispoziţiilor art. 4.1.2 din Contractul de 
prestări servicii sportive nr. 1547/16.07.2015 încheiat între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ 
şi Jazvic Filip, s-au prevăzut următoarele: „Bonusuri acordate jucătorului: Bonus de meci oficial Liga I 2015-2016: - în 
caz de victorie (3 puncte) clubul va achita jucătorului suma de 2.000 euro net în felul următor: 1.000 euro net după 
meci, iar diferenţa de 1.000 euro net va fi achitată la finalul turului şi a returului de campionat; În caz de meci egal (1 
punct) făcut în deplasare, clubul va achita suma de 1.000 euro net în felul următor: 500 euro net după meci iar diferenţa 
de 500 euro net va fi achitată la finalul turului şi a returului de campionat. (…)”. Aşadar, menţionăm faptul că este 
nejustificată solicitarea de înscriere la masa credală a sumei totale în cuantum de 8.600 lei, reprezentând bonus pentru 
meciurile ASA Tg. Mureş – Dinamo, respectiv ASA Tg. Mureş – Viitorul, întrucât, astfel cum însuşi creditorul arată 
prin intermediul declaraţiei de creanţă, cele două meciuri s-au disputat pe terenul propriu al Asociaţiei debitoare, nefiind 
incidente prevederile art. 4.1.2 din Contractul de prestări servicii sportive nr. 1547/16.07.2015, motiv pentru care 
administratorul judiciar urmând a respinge această creanţă. În consecinţă, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar 
al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, după cum urmează: cu suma în cuantum de 162.038,33 lei, ca fiind 
o creanţă pură şi simplă; cu suma în cuantum de 51.600 lei, ca fiind o creanţă nescadentă. În temeiul art. 110 alin. (4) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va 
notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 31. SC LAS PROM SRL, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 11.367,77 lei, reprezentând contravaloarea 
facturilor emise de către aceasta şi neachitate de către Asociaţia debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de 
formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 24 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura seria MS LAS nr. 
3140/09.05.2012; Factura seria MS LAS nr. 5197/25.01.2016. TOTAL: 11.367,77 lei. În urma verificării acestei 
declaraţii de creanţă, a modului de calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că Factura seria 
MS LAS nr. 3140/09.05.2012, în valoare de 1.016,80 lei a fost emisă cu mai mult de 3 ani anterior deschiderii 
procedurii insolvenţei. În acest context devin incidente prevederile art. 2.517 din Noul Cod Civil, care prevăd că: 
„Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen”. Prin urmare, administratorul judiciar va da 
eficienţă prevederilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, care prevăd că „în cazul în care, prin derogare de la prevederile art. 2.512 şi următoarele din Codul Civil, 
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a intervenit prescripţia extinctivă a creanţei, va notifică: în acest 
sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale creanţei pretinse”. Asupra sancţiunii neexercitării dreptului în 
cursul termenului de prescripţie a statuat şi Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 938 din 19.12.2006 publicată în 
Monitorul Oficial nr. 64/26.01.2007, stabilind că „exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât 
într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, cărora li se subsumează şi instituirea 
unor termene, după a căror expirare, valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă.” Având în vedere aceste 
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aspecte, raportat la prevederile art. 2.517 din Noul Cod Civil, administratorul judiciar a înscris creditoarea în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma de 10.350,97 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în 
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 32. LUCA TEODOR DUMITRU, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 115.000 lei, reprezentând împrumutul acordat 
de către aceasta Asociaţiei Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş şi nerestituit de către aceasta din urmă până la data de 
08 Aprilie 2016. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la sediul subscrisei la data 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul nefăcând dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată 
de creditoare este justificată cu: Contractul de împrumut nr. 2312/23.09.2015, prin intermediul căreia debitoarea a fost 
creditată cu suma de 115.000 lei. TOTAL: 115.000 lei. În fapt, creditorul arată că între acesta, în calitate de 
împrumutător (creditor) şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, în calitate de împrumutat 
(debitor), a fost încheiat Contractul de împrumut nr. 2312/23.09.2015, cu data scadentă calculată la 112 zile de la 
semnarea acestui contract, respectiv data de 14 Ianuarie 2016. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de 
creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, 
creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în 
cuantum de 115.000 lei, sub condiţia suspensivă a achitării taxei judiciare de timbru. În temeiul art. 110 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în 
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 33. SC LUMINAR SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 20.000 lei, reprezentând contravaloare debit principal. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată prin 
intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 10 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma 
solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 178/28.05.2015. TOTAL: 20.000 lei. În urma verificării 
acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin 
documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva 
debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 20.000,00 lei. 34. MAN IOAN NUCU, a formulat o declaraţie 
de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma totală în cuantum de 637.954 lei, compusă din: 208.000 lei, 
reprezentând împrumuturi nescadente acordate ASOCIAŢIEI FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi 
nerestituite de către aceasta, respectiv cu suma de 429.954 lei, reprezentând drepturi salariale restante la data de 07 
Aprilie 2016. Cu titlu preliminar, învederăm faptul că în cuprinsul acestei secţiuni administratorul judiciar va proceda 
doar la analizarea creanţei în cuantum de 208.000 lei, reprezentând împrumuturile acordate de către creditor Asociaţiei 
debitoare. În ceea ce priveşte solicitarea de înscriere la masa credală a sumei de 429.954 lei reprezentând drepturi 
salariale, învederăm faptul că a fost analizată distinct, în secţiunea A a prezentului raport, în considerarea prevederilor 
art. 5 pct. 18 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă conform cărora 
„creanţele salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate între debitor şi angajaţii 
acestuia. Aceste creanţe vor fi înscrise din oficiu în tabelul de creanţe de către administratorul judiciar. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la 
data de 31 Mai 2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere 
la masa credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de 
insolvenţă, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza 
finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform căruia „creditorii 
care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a 
cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în 
stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Contractul de împrumut nr. 
2932/25.11.2015, prin intermediul căruia debitoarea a fost creditată cu suma de 190.000 lei; Contractul de împrumut nr. 
630/21.03.2016, prin intermediul căruia debitoarea a fost creditată cu suma de 9.000 lei; Contractul de împrumut nr. 
645/22.03.2016, prin intermediul căreia debitoarea a fost creditată cu suma de 9.000 lei; Contractul de împrumut nr. 
726/29.03.2016, prin intermediul căreia debitoarea a fost creditată cu suma de 10.0000 lei. TOTAL: 218.000,00 lei. În 
cuprinsul declaraţiei sale de creanţă, creditorul arată că din suma totală de 218.000 lei, debitoarea a procedat la 
restituirea sumei de 10.000 lei, restul debitului de achitat fiind la acest moment de în cuantum de 208.000 lei. Procedând 
la analiza cererii de admitere a creanţei, administratorul judiciar constată conformitatea stării de fapt descrise de creditor 
cu starea de fapt rezultată din documentele anexate cererii de înscriere la masa credală. Cu privire la momentul la care 
creanţele sus menţionate vor deveni scadente, se impun următoarele menţiuni: Conform capitolului III din Contractul de 
împrumut nr. 2932/25.11.2015, „contractul se încheie pe o perioadă de 7 (şapte) luni”. De asemenea, în cuprinsul 
capitolului IV din contract, părţile au stabilit că „împrumutatul se obligă să restituie suma împrumutată 
împrumutătorului la expirarea perioadei prevăzute la Cap. III”. Prin urmare, creanţa în cuantum de 180.000 (debit rămas 
în urma restituirii sumei de 10.000 lei) va deveni scadentă la data de 25 Iunie 2016. Conform capitolului III din 
Contractul de împrumut nr. 630/21.03.2016, „prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, începând cu data 
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de 21.03.2016, până la data de 31.12.2016”. De asemenea, în cuprinsul capitolului IV din contract, părţile au stabilit că 
„sumele împrumutate pot fi rambursate ori de câte ori Asociaţia va dispune de lichidităţi, până cel mai târziu la data de 
31.12.2016”. Astfel, creanţa în cuantum de 9.000 lei va deveni scadentă la data de 31 Decembrie 2016. Conform 
capitolului III din Contractul de împrumut nr. 645/22.03.2016, „prezentul contract se încheie pe o perioadă determinată, 
începând cu data de 22.03.2016, până la data de 31.12.2016”. De asemenea, în cuprinsul capitolului IV din contract, 
părţile au stabilit că „sumele împrumutate pot fi rambursate ori de câte ori Asociaţia va dispune de lichidităţi, până cel 
mai târziu la data de 31.12.2016”. Astfel, creanţa în cuantum de 9.000 lei va deveni scadentă la data de 31 Decembrie 
2016. Conform capitolului III din Contractul de împrumut nr. 726/29.03.2016, „prezentul contract se încheie pe o 
perioadă determinată, începând cu data de 29.03.2016, până la data de 31.12.2016”. De asemenea, în cuprinsul 
capitolului IV din contract, părţile au stabilit că „sumele împrumutate pot fi rambursate ori de câte ori Asociaţia va 
dispune de lichidităţi, până cel mai târziu la data de 31.12.2016”. Astfel, creanţa în cuantum de 10.000 lei va deveni 
scadentă la data de 31 Decembrie 2016. Având în vedere prevederile contractuale precizate anterior, administratorul 
judiciar apreciază că acestea stabilesc atât un termen facultativ de restituire a împrumutului, lăsat la latitudinea 
debitoarei, cât şi un termen limită de restituire a acestuia, respectiv 25 Iunie 2016 şi 31 Decembrie 2016. În acest sens, 
devin incidente dispoziţiile art. 1495 din Noul Cod Civil, care prevăd faptul că plata se efectuează „la termenul stipulat 
de părţi, sau determinat în temeiul contractului, al practicilor statornicite între acestea ori al uzanţelor. De asemenea, 
conform art. 1496 din acelaşi act normativ, „debitorul este liber să execute obligaţia înaintea scadenţei dacă părţile nu 
au convenit contrariul ori dacă aceasta nu rezultă din natura contractului sau din împrejurările în care a fost încheiat. 
Prin urmare, prin raportare la prevederile legale sus citate, rezultă faptul că, în principal, plata se efectuează la termenul 
stipulat de părţi, în speţă data de 25 Iunie 2016, respectiv data de 31 Decembrie 2016, debitorul având libertatea, 
nicidecum obligaţia, de a face o plată anticipată. Având în vedere aceste aspecte, analizând documentele justificative 
depuse în probaţiunea sumelor solicitate şi coroborând cu dispoziţiile art. 102 alin. (4) din Legea 85/2014, 
administratorul judiciar a înscris creditorul Man Ioan Nucu în Tabelul Preliminar al Creditorilor, cu suma solicitată în 
cuantum de 208.000,00 lei, în categoria creanţelor chirografare, ca şi creanţă nescadentă. În temeiul art. 110 alin. (4) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în 
regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 35. MANOLOV MIROSLAV MANOLOV, jucător de fotbal, cu 
domiciliul procedural ales în Bucureşti, Bd. Mărăşeşti nr. 19, sector 4, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 95.640 lei (echivalentul a 22.200 
euro), reprezentând drepturi financiare restante aferente Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 
64/15.01.2015. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
expediată prin intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Contract civil de prestări servicii sportive nr. 
64/15.01.2015; Contract de cesiune de creanţă. TOTAL: 95.640 lei. În fapt, între Manolov Miroslav Manolov şi 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive 
nr. 64/15.01.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 
88/17.02.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 15 Ianuarie 2015 – 30 
Iunie 2015. La data de 18 Ianuarie 2015, cele două părţi semnatare au încheiat un act adiţional la Contractul de prestări 
servicii, prin care au stabilit, de comun acord, ca această convenţie civilă să se prelungească pentru intervalul 01 Iulie 
2015 – 30 Iunie 2016. Raporturile contractuale dintre cele două părţi au încetat la data de 13 Ianuarie 2016, dată la care 
s-au încheiat următoarele acte: Acordul de reziliere la Contractului civil de prestări servicii sportive nr. 64/15.01.2016, 
prin intermediul căruia părţile au stabilit că ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ datorează 
jucătorului de fotbal Manolov Miroslav Manolov următoarele drepturi financiare: 5.000 euro reprezentând drepturi 
salariale care se vor achita la data semnării acordului şi 22.200 euro, respectiv 95.640 lei, sumă care va face obiectul 
unui contract de cesiune de creanţă. Contract de cesiune de creanţă prin intermediul căruia părţile semnatare au convenit 
ca suma de 95.640 lei (echivalent a 22.200 euro), reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către debitoare 
de la Liga Profesionistă de Fotbal a României să fie cesionată către jucătorul de fotbal Manolov Miroslav Manolov. Cu 
privire la solicitarea jucătorului de a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun 
următoarele precizări: Între Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş şi Manolov Miroslvav Manolov a fost 
încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 64/15.01.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de 
Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 88/17.02.2015. Durata contractului a fost stabilită de către părţi ca fiind 
cuprinsă între intervalul 15 Ianuarie 2015 – 30 Iunie 2015. La data de 18 Ianuarie 2015, cele două părţi semnatare au 
încheiat un act adiţional la Contractul de prestări servicii, prin care au stabilit, de comun acord, ca această convenţie 
civilă să se prelungească pentru intervalul 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind 
Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile 
astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de 
voință, consemnat în scris, între un jucător de fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi 
obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi 
articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un 
asemenea contract cu un club nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia 
privind protecţia şomerilor. La încheierea și executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului 
regulament referitoare la contractele de muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din 
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acelaşi Regulament prevede că „Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele 
drepturi: a) să încheie cu un club afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, 
conform legislaţiei în vigoare; b) să li se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze 
de drepturile materiale prevăzute în contractele respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul 
neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi 
Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui 
asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii civile: „Contractul individual de muncă este contractul în 
temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive 
în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele 
muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul 
sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în 
mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul 
competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, 
șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu o structură sportivă un contract individual de 
muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea 
de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în 
reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea recunoscută de lege de a încheia fie un contract 
individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul Muncii reprezintă legea generală faţă de care 
prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel 
pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) 
încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile 
legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, reflectată în obiectul actului respectiv. Or, 
obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către Sportiv.” Mai mult, după cum se poate 
observa din cuprinsul convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi 
sportului şi Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În 
plus, în cazul convenţiilor civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter 
continuu, de tipul angajat – angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele 
sportive în materie şi prin statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi 
revin, asigurând un minim de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază 
sportivă, cazare, costuri deplasare şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de 
raportul juridic dintre sportiv şi club, fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, 
cât şi celor ce au convenţii civile. În concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune 
admiterea contestaţiei formulată potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club 
Astra Ploieşti în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, stabilind că „În situaţia 
veniturilor obţinute de sportivii profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de 
consecinţă nu poate fi obligat la a reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]” Motivaţia expusă de Curtea de Apel 
Ploieşti în argumentarea Sentinţei pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
care prin Decizia nr. 1251 din data de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa 
pronunţată, a fost realizată o corectă interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 
din data de 26 septembrie 2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă 
pentru şi sub autoritatea unui angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. 
Angajatorul poate fi persoană fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract 
individual de muncă. Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii 
contractului de muncă sunt cele prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca 
prestată de angajat să fie prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă 
convenţie care nu are acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are 
caracterul unui contract de muncă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că 
actul juridic încheiat de părţi, intitulat convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se 
încadrează în noţiunea dată de Codul Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că 
reclamantul nu este salariat, că în cauză nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această 
decizie se atestă fără dubii, faptul că încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat 
între părţi care se supune jurisdicţiei muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să 
completările ulterioare: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită 
salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul 
unei remunerații denumite salariu.” Or, în speţa de faţă, după cum prevede şi Contractul civil de prestări servicii 
sportive încheiată între Asociaţia debitoare şi jucătorul de fotbal: părţile nu au calitatea de Salariat şi Angajator; obiectul 
convenţiei nu îl reprezintă prestarea muncii (ci prestarea de Servicii); convenţia nu prevede un Salariu în beneficiul 
Jucătorului, ci are stabilit un Preţ global pentru serviciile prestate; raportul dintre părţi nu este de subordonare 
(autoritate) ci de Beneficiar al unui serviciu, respectiv Prestator al acestuia; condiţiile de încetare a convenţiei civile 
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sunt diferite (şi mult mai blânde) faţă de aceleaşi condiţii cuprinse în Codul Muncii, majoritatea acestora din urmă 
necesitând acordarea unui preaviz. În concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei 
dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Manolov Miroslav Manolov, 
administratorul judiciar va respinge cererea creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 
în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 95.640 lei, sub condiţia rezolutorie de a încasa 
această creanţă de la Liga Profesionistă de Fotbal. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire 
la măsura luată. 36. SC MEDIA EVENT MANAGEMENT SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 18.760 lei reprezentând contravaloare facturi neachitate aferente 
Contractelor de prestări servicii nr. 145/04.08.2014 şi 150/05.08.2015 având ca obiect desfăşurarea de activităţi în 
vederea promovării debitorului, în competiţiile interne şi internaţionale. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 12 Mai 2016, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura seria MS MEM nr. 
195/11.11.2014; Factura seria MS MEM nr. 198/08.12.2014; Factura seria MS MEM nr. 200/12.01.2015; Factura seria 
MS MEM nr. 206/01.07.2015; Factura seria MS MEM nr. 210/04.11.2015; Factura seria MS MEM nr. 214/11.02.2016; 
Factura seria MS MEM nr. 218/04.05.2016. TOTAL: 18,760.00 lei. În fapt, între SC MEDIA EVENT 
MANAGEMENT SRL şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ au fost încheiate Contractele de 
prestări servicii nr. 145/04.08.2014 şi 150/05.08.2015 având ca obiect desfăşurarea de activităţi în vederea promovării 
debitorului, în competiţiile interne şi internaţionale, valoarea prestaţiei fiind de 1.000 lei (plus TVA)/lună. În ceea ce 
priveşte Factura seria MS MEM nr. 218/04.05.2016, în valoare de 3.920,00 lei (aferentă perioadei 01 Ianuarie 2016 – 
08 Aprilie 2016), prin raportare la art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014, care prevede faptul că „tabelul preliminar de 
creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii 
procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la recalcularea sumelor datorate până la data de 07 Aprilie 2016 
(inclusiv). Astfel, suma cu care va fi înscris creditorul în Tabelul Preliminar al Creditorilor, conform Facturii seria MS 
MEM nr. 218/04.05.2016, va fi în cuantum de 3.880 lei şi nu în cuantum de 3.920 lei, cum din eroare s-a solicitat. În 
cuprinsul declaraţiei de creanţă, creditorul menţionează faptul că la data de 15 Martie 2016, între Asociaţia debitoare şi 
acesta, a fost încheiat Contractul de cesiune de creanţă nr. 605/17.03.2016, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de 
Fotbal sub nr. 448/25.03.2016 şi în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sub nr. 2016-00043954189853-
PZO/24.03.2016. Prin intermediul Contractului de cesiune de creanţă, părţile semnatare au convenit ca suma de 14.840 
lei, reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal a României 
să fie cesionată către SC MEDIA EVENT MANAGEMENT SRL. Suma de 14.840 lei ce a făcut obiectul Contractului 
de cesiune de creanţă este compusă din: Factura seria MS MEM nr. 195/11.11.2014, în valoare de 1.240,00 lei; Factura 
seria MS MEM nr. 198/08.12.2014, în valoare de 1.240,00 lei; Factura seria MS MEM nr. 200/12.01.2015, în valoare 
de 1.240,00 lei; Factura seria MS MEM nr. 206/01.07.2015, în valoare de 6.200,00 lei; Factura seria MS MEM nr. 
210/04.11.2015, în valoare de 3.720,00 lei; Factura seria MS MEM nr. 214/11.02.2016, în valoare de 1.200,00 lei. 
TOTAL: 14.840 lei. Astfel, în urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că 
suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă. Prin urmare, creditorul a fost înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, după cum urmează: cu suma de 14.840 lei, sub 
condiţia rezolutorie de a încasa această creanţă de la Liga Profesionistă de Fotbal; cu suma de 3.920,00 lei (creanţă pură 
şi simplă), aferentă Facturii seria MS MEM nr. 218/04.05.2016, în valoare de 3.920 lei (pentru perioada 01 Ianuarie 
2016 – 07 Aprilie 2016), ce nu a fost cuprinsă în Contractul de cesiune de creanţă. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim 
de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 37. SC MEDIA FACTORY INTERNATIONAL SRL, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 7.290,22 lei reprezentând 
contravaloare facturi neachitate, aferente Contractului de prestări servicii - comandă nr. 0271/26.01.2015 şi Referatului 
nr. 96/20.01.2015, având ca obiect furnizarea de materiale promoţionale personalizate cu însemnele debitorului. Sub 
aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată prin intermediul 
poştei la sediul subscrisei la data de 16 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei 
judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de 
creditoare este justificată cu: Factura seria MS MFI nr. 00110/17.06.2014; Factura seria MS MFI nr. 00203/17.06.2014. 
TOTAL: 7.290,22 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma 
solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 7.290,22 lei. 38. MUREŞAN 
GABRIEL STELIAN, jucător de fotbal, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum total de 783.525 lei reprezentând drepturi contractuale lunare şi 
prime restante, calculate conform Contractului civil de prestări servicii nr. 1456/06.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 31 Mai 
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2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa 
credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de 
insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la 
prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost notificaţi 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că 
suma solicitată de creditor este compusă din: 410.410 lei, reprezentând rate contractuale lunare aferente perioadei 
septembrie 2015 – martie 2016; 15.015 lei, reprezentând rată contractuală aferentă perioadei 01 – 07 Aprilie 2016; 
20.600 lei, reprezentând restanţe prime puncte câştigate, conform contract; 337.500 lei, reprezentând primă de obiectiv, 
conform contract. TOTAL: 783.525 lei. În fapt, între Mureşan Gabriel Stelian şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 
2013 TÂRGU MUREŞ a fost încheiat Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1456/06.072015, ce a fost 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – Departamentul Competiţii sub nr. 68/07.07.2015. Durata contractului a fost 
stabilită de către părţi ca fiind cuprinsă între intervalul 01 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. În urma verificării acestei 
declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că solicitarea sumei de 783.525 lei reprezentând drepturi 
contractuale lunare şi prime restante, calculate conform Contractului civil de prestări servicii nr. 1456/06.07.2015 nu 
este justificată, având în vedere următoarele considerente: Conform prevederilor art. 4.6 din Contractul civil de prestări 
servicii sportive nr. 1456/06.07.2015, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 68/07.07.2015, „cursul 
valutar pentru sumele stabilite în prezentul contract este de 4,4 lei/euro.” Prin urmare, în urma reconversiei conform 
contractului încheiat între părţi, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma în cuantum de 766.838,19 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, 
creditorul cu privire la măsura luată. 39. SC NOVOFARM SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea 
la masa credală cu suma în cuantum total de 20.314,34 lei, reprezentând contravaloarea medicamente şi substanţe 
sanitare livrate, facturate şi recepţionate de către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 24 Mai 2016, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura nr. 1113/13.03.2012; 
Factura nr. 1114/13.03.2012; Factura nr. 1080/11.04.2012; Factura nr. 1090/17.04.2012; Factura nr. 1098/20.04.2012; 
Factura nr. 1105/24.04.2012; Factura nr. 1017/26.01.2012; Factura nr. 1018/26.01.2012; Factura nr. 1019/26.01.2012; 
Factura nr. 1020/26.01.2012. TOTAL: 20.314,34 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, a modului de 
calcul a sumelor datorate, administratorul judiciar a constatat faptul că toate facturile invocate de către creditor au fost 
emise cu mai mult de 3 ani anterior deschiderii procedurii insolvenţei, creditorul nefăcând dovada întreruperii 
termenului prescripţiei. În acest context devin incidente prevederile art. 2517 din Noul Cod Civil, care prevăd că: 
„Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen”. Prin urmare, administratorul judiciar va da 
eficienţă dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, care prevăd faptul că „în cazul în care, prin derogare de la 
prevederile art. 2.512 şi următoarele din Codul civil, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar constată că a 
intervenit prescripţia extinctivă a creanţei, va notifică: în acest sens creditorul, fără a mai face verificări de fond ale 
creanţei pretinse”. Asupra sancţiunii neexercitării dreptului în cursul termenului de prescripţie a statuat şi Curtea 
Constituţională prin Decizia nr. 938 din 19.12.2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 64/26.01.2007, stabilind că 
„exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu 
respectarea anumitor exigenţe, cărora li se subsumează şi instituirea unor termene, după a căror expirare, valorificarea 
respectivului drept nu mai este posibilă.” Prin urmare, având la bază documentele justificative depuse în probaţiunea 
sumelor solicitate, precum şi prevederile Noului Cod Civil în materia prescripţiei extinctive, coroborate cu art. 106 alin. 
(2) din Legea 85/2014, administratorul judiciar va respinge ca fiind prescrisă creanţa creditoarei SC NOVOFARM SRL. 
În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 40. OLTEAN CORNEL, 
a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 388.500 lei, 
reprezentând împrumutul acordat de către aceasta Asociaţiei Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş şi nerestituit de către 
aceasta din urmă până la data de 07 Aprilie 2016. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar 
constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 10 Iunie 2016, creditorul făcând dovada achitării 
taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa credală formulată de acest creditor, având în 
vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor 
anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei, 
administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din 
acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt 
consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere 
la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând 
pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: 
Contractul de împrumut amical nr. 2453/25.11.2014, cu scadenţa stabilită pentru data de 31.12.2015; Contractul de 
împrumut amical nr. 2513/09.12.2014, cu scadenţa stabilită pentru data de 31.12.2015. TOTAL: 388.500 lei. În 
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cuprinsul declaraţiei de creanţă, creditorul menţionează faptul că la data de 11 August 2015, debitoarea a restituit către 
acesta suma de 50.000,00 lei din totalul sumelor împrumutate, rămânând un debit neachitat în cuantum de 388.500 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este 
justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de 
insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, 
în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 388.500,00 lei. 41. SC PALAS COM SRL, a 
formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 120.236,72 lei 
reprezentând contravaloare facturi neîncasate, emise în baza Contractului de colaborare nr. 72/04.08.2014 şi a Actului 
adiţional nr. 1 înregistrat sub nr. 74/15.07.2015, având ca obiect prestarea de servicii de cazare hotelieră şi servicii de 
masă. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată prin 
intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 16 Mai 2016, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 475682/02.03.2015; – achitată 
parţial, Factura Fiscală nr. 150930/05.03.2015; Factura Fiscală nr. 150968/14.03.2015; Factura Fiscală nr. 
473215/31.03.2015; – achitată parţial, Factura Fiscală nr. 151063/03.04.2015; Factura Fiscală nr. 151088/10.04.2015; 
Factura Fiscală nr. 151139/24.04.2015; Factura Fiscală nr. 151180/01.05.2015; Factura Fiscală nr. 473654/03.05.2015; 
Factura Fiscală nr. 20151548/08.05.2015; Factura Fiscală nr. 151262/15.05.2015; Factura Fiscală nr. 
151330/27.05.2015; Factura Fiscală nr. 151373/06.06.2015; Factura Fiscală nr. 151435/18.06.2015; Factura Fiscală nr. 
23473/30.06.2015; Factura Fiscală nr. 151554/12.07.2015; Factura Fiscală nr. 151555/12.07.2015; Factura Fiscală nr. 
151568/15.07.2015; Factura Fiscală nr. 151613/23.07.2015; Factura Fiscală nr. 151623/24.07.2015; Factura Fiscală nr. 
151633/27.07.2015; Factura Fiscală nr. 151644/29.07.2015; Factura Fiscală nr. 474973/01.08.2015; Factura Fiscală nr. 
151659/02.08.2015; Factura Fiscală nr. 151700/11.08.2015; Factura Fiscală nr. 151705/12.08.2015; Factura Fiscală nr. 
151756/20.08.2015; Factura Fiscală nr. 1518673/11.09.2015; Factura Fiscală nr. 1518676/13.09.2015; Factura Fiscală 
nr. 1518740/25.09.2015; Factura Fiscală nr. 151980/23.10.2015; Factura Fiscală nr. 152183/10.12.2015; Factura Fiscală 
nr. 152420/12.02.2016; Factura Fiscală nr. 152421/12.02.2016; Factura Fiscală nr. 152510/27.02.2016; Factura Fiscală 
nr. 152521/02.03.2016; Factura Fiscală nr. 476373/03.03.2016; Factura Fiscală nr. 152549/07.03.2016; Factura Fiscală 
nr. 152586/14.03.2016; Factura Fiscală nr. 152658/31.03.2016; Factura Fiscală nr. 23477/01.04.2016 – storno. TOTAL: 
120.236,72 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma 
solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al 
Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 120.236,72 lei. 42. PORSCHE 
LEASING ROMANIA IFN SA şi PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL, au formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 6.654,40 lei, reprezentând contravaloarea ratelor de 
leasing financiar, a ratelor de asigurare casco şi taxe de somaţie neachitate conform facturilor emise în baza 
Contractului de Leasing Financiar nr. 9113029/197447. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost expediată prin intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 24 Mai 2016, în 
termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarele făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. 
Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că: suma solicitată de creditoarea 
PORSCHE LEASING ROMANIA IFN este justificată cu: Factura Fiscală nr. 18356273/05.03.2016; Factura Fiscală nr. 
18336470/05.02.2016. TOTAL: 5.327,22 lei. suma solicitată de creditoarea PORSCHE BROKER DE ASIGURARE 
SRL este justificată cu: Factura Fiscală nr. 73305778/05.03.2016; Factura Fiscală nr. 73287929/05.02.2016. TOTAL: 
1.327,18 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma 
solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii 
procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditoarele au fost înscrise în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, după cum urmează: PORSCHE LEASING ROMANIA 
IFN, cu suma solicitată în cuantum de 5.327,22 lei; PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL, cu suma solicitată în 
cuantum de 1.327,18 lei. 43. SC PRESIDENT RESORT SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la 
masa credală cu suma în cuantum total de 19.061 lei reprezentând contravaloare facturi emise şi neachitate de către 
debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată 
prin intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 17 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma 
solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 11755/10.06.2015; Factura Fiscală nr. 11885/17.06.2015; 
Factura Fiscală nr. 11932/19.06.2015; Factura Fiscală nr. 12284/17.07.2015; Factura Fiscală nr. 12285/17.07.2015; 
Factura Fiscală nr. 12515/31.07.2015; – achitată parţial, Factura Fiscală nr. 12722/12.08.2015; Factura Fiscală nr. 
12723/12.08.2015; Factura Fiscală nr. 14208/25.10.2015; Factura Fiscală nr. 17148/16.02.2016; Factura Fiscală nr. 
17149/16.02.2016. TOTAL: 19.061 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la 
data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 19.061 lei. 44. 
SC PROTEKTA LINE SRL a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum 
total de 29.717,47 lei reprezentând contravaloare facturi emise şi neachitate de către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 24 Mai 
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2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond 
declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura 
Fiscală nr. 6271/14.08.2014; - achitată parţial, Factura Fiscală nr. 6366/15.01.2015; Factura Fiscală nr. 
6511/22.12.2015. TOTAL: 29.717,47 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la 
data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 29.717,47 lei. 
45. RCS & RDS SA, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total 
de 3.080,92 lei, din care suma de 2.880,92 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de internet şi telefonie furnizate, 
la care se adaugă suma de 200 lei, achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, în vederea înscrierii acesteia la masa 
credală. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la 
sediul subscrisei la data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de 
timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este 
compusă din: Factura Fiscală nr. 19859878/01.03.2016; Factura Fiscală nr. 23387454/01.04.2016; 200 lei, reprezentând 
taxă judiciară de timbru. TOTAL: 3.080,92 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar 
a constatat faptul că suma solicitată de creditor este calculată de către acesta până la data de 30 Aprilie 2016, inclusiv. 
În acest sens, având în vedere faptul că la data de 08 Aprilie 2016 a fost deschisă procedura de insolvenţă faţă de 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGUMUREŞ, în cauză devin incidente prevederile art. 102 alin. (1) teza I 
din Legea 85/2014, conform cărora doar „creditorii ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, 
vor depune cererea de admitere a creanţei”. Astfel, în ceea ce priveşte Factura Fiscală nr. 23387454/01.04.2016 
(aferentă perioadei 01 Aprilie 2016 – 30 Aprilie 2016), prin raportare la art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014, care 
prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în 
litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a procedat la recalcularea sumelor 
datorate până la data de 07 Aprilie 2016 (inclusiv). Pentru acest motiv, suma cu care va fi înscris creditorul în Tabelul 
Preliminar, conform Facturii Fiscale nr. 23387454/01.04.2016, va fi în cuantum de 336,28 lei, restul sumei în cuantum 
de 1.104,93 lei reprezentând în temeiul art. 5, pct. 21 din Legea 85/2014, creanţă curentă ce va fi achitată conform 
prevederilor legale. Prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma în cuantum de 1.915,99 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire 
la măsura luată. 46. SC RECOSPORT SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu 
suma în cuantum total cuantum total de 16.203,99 lei, din care suma de 16.003,99 lei reprezentând contravaloarea 
mărfurilor vândute şi neîncasate, la care se adaugă suma de 200 lei, achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru, în 
vederea înscrierii acesteia la masa credală. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar 
constată că cererea a fost expediată prin intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 25 Mai 2016, în termenul 
limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este compusă din: Factura Fiscală nr. 
760/07.10.2015; - achitată parţial, Factura Fiscală nr. 819/23.11.2015; - achitată parţial, 200 lei, reprezentând taxă 
judiciară de timbru. TOTAL: 16.203,99 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la 
data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 16.203,99 lei. 
47. SC REDATRONIC SERV SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în 
cuantum total de 4.843,23 lei reprezentând contravaloare facturi emise şi neachitate de către debitoare. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la 
data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând 
pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: 
Factura Fiscală nr. 0020931/14.05.2015; – achitată parţial, Factura Fiscală nr. 1505000208/15.05.2015; Factura Fiscală 
nr. 150700247/14.07.2015; Factura Fiscală nr. 150800100/06.08.2015; Factura Fiscală nr. 150800380/27.08.2015; 
Factura Fiscală nr. 150900342/22.09.2015; Factura Fiscală nr. 151100329/20.11.2015; Factura Fiscală nr. 
151200225/11.12.2015; Factura Fiscală nr. 160100102/08.01.2016. TOTAL: 4.843,23 lei. În urma verificării acestei 
declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele 
anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 4.843,23 lei. 48. SC SILARA SALUB SRL, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 60.000 lei, reprezentând împrumut acordat 
Asociaţiei debitoare şi nerestituit de către aceasta până la data de 08 Aprilie 2016. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor 
de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată prin intermediul poştei la sediul subscrisei la data 
25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe 
fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: 
Contractul de împrumut nr. 2348/01.10.2015; Contractul de cesiune de creanţă nr. 435/03.03.2016. TOTAL: 60.000,00 
lei. În fapt, creditorul arată că între acesta, în calitate de împrumutător (creditor) şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 
2013 TÂRGU MUREŞ, în calitate de împrumutat (debitor) a fost încheiat Contractul de împrumut nr. 2348/01.10.2015, 
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pe o perioadă de 10 zile, respectiv data de 12 Octombrie 2015. În cuprinsul declaraţiei de creanţă, creditorul 
menţionează între ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, în calitate de cedent şi acesta, în 
calitate de cesionar, a fost încheiat un Contractul de cesiune creanţă nr. 135/03.03.2016, prin care cedentul a cesionat în 
favoarea cesionarului o creanţă în valoare de 60.000,00 lei din creanţa pe care o deţine asupra Ligii Profesioniste de 
Fotbal, în calitate de debitor cedat. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat 
faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data 
deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul 
Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 60.000,00 lei, sub condiţia 
rezolutorie de a încasa această creanţă de la Liga Profesionistă de Fotbal; În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de 
urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 49. SC SILETINA IMPEX SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 529.151,50 lei, reprezentând contravaloarea facturilor 
emise de către aceasta şi neachitate de către Asociaţia debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, 
administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 25 Mai 2016, în termenul limită 
stabilit, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este structurată astfel:  

Nr. 
crt. 

 
Numărul 
facturii 

 
Data 

facturii 

 
Valoare factură 

 
Achitat 

 
Evidenţe 
creditor 

 

1 29181 07.04.2016  1.104,00 lei   - lei   1.104,00 lei   - lei  
2 29202 31.03.2016  427,20 lei   - lei   427,20 lei   - lei  
3 29201 31.03.2016  86,40 lei   - lei   86,40 lei   - lei  
4 29163 30.03.2016  3.360,00 lei   - lei   3.360,00 lei   - lei  
5 29162 30.03.2016  144,00 lei   - lei   144,00 lei   - lei  
6 29161 29.03.2016  2.784,00 lei   - lei   2.784,00 lei   - lei  
7 29158 24.03.2016  1.152,00 lei   - lei   1.152,00 lei   - lei  
8 29106 16.03.2016  624,00 lei   - lei   624,00 lei   - lei  
9 29100 16.03.2016  3.936,00 lei   - lei   3.936,00 lei   - lei  

10 29095 10.03.2016  1.150,00 lei   - lei   1.152,00 lei   - lei  
11 29088 09.03.2016  144,00 lei   - lei   144,00 lei   - lei  
12 29083 07.03.2016  144,00 lei   - lei   144,00 lei   - lei  
13 29078 02.03.2016  1.104,00 lei   - lei   1.104,00 lei   - lei  
14 29073 01.03.2016  144,00 lei   - lei   144,00 lei   - lei  
15 29154 29.02.2016  38,40 lei   - lei   38,40 lei   - lei  
16 29153 29.02.2016  585,60 lei   - lei   488,00 lei   - lei  
17 29063 24.02.2016  144,00 lei   - lei   144,00 lei   - lei  
18 28647 18.02.2016  1.152,00 lei   - lei   1.152,00 lei   - lei  
19 28646 17.02.2016  1.056,00 lei   - lei   1.056,00 lei   - lei  
20 28643 11.02.2016  624,00 lei   - lei   624,00 lei   - lei  
21 28641 11.02.2016  144,00 lei   - lei   144,00 lei   - lei  
22 28640 11.02.2016  672,00 lei   - lei   672,00 lei   - lei  
23 28634 08.02.2016  2.016,00 lei   - lei   2.016,00 lei   - lei  
24 28633 08.02.2016  3.168,00 lei   - lei   3.168,00 lei   - lei  
25 28629 05.02.2016  672,00 lei   - lei   672,00 lei   - lei  
26 28628 05.02.2016  624,00 lei   - lei   624,00 lei   - lei  
27 28625 24.02.2016  1.824,00 lei   - lei   1.824,00 lei   - lei  
28 25622 03.02.2016  624,00 lei   - lei   624,00 lei   - lei  
29 29051 31.01.2016  38,40 lei   - lei   38,40 lei   - lei  
30 28500 31.01.2016  129,60 lei   - lei   129,60 lei   - lei  
31 28448 28.01.2016  624,00 lei   - lei   624,00 lei   - lei  
32 28615 18.01.2016  3.360,00 lei   - lei   3.360,00 lei   - lei  
33 28614 14.01.2016  3.168,00 lei   - lei   3.168,00 lei   - lei  
34 28491 31.12.2015  119,04 lei   - lei   119,04 lei   - lei  
35 28437 16.12.2015  3.472,00 lei   327,36 lei   3.472,00 lei   - lei  
36 28478 09.12.2015  3.472,00 lei   - lei   3.472,00 lei   - lei  
37 28476 09.12.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
38 28475 08.12.2015  1.140,80 lei   - lei   1.140,80 lei   - lei  
39 28470 04.12.2015  3.720,00 lei   - lei   3.720,00 lei   - lei  
40 28462 02.12.2015  1.249,92 lei   - lei   1.249,92 lei   - lei  
41 28460 02.12.2015  2.380,80 lei   - lei   2.380,80 lei   - lei  
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Nr. 
crt. 

 
Numărul 
facturii 

 
Data 

facturii 

 
Valoare factură 

 
Achitat 

 
Evidenţe 
creditor 

 

42 28436 30.11.2015  54,56 lei   - lei   54,56 lei   - lei  
43 28435 30.11.2015  94,24 lei   - lei   94,24 lei   - lei  
44 28425 25.11.2015  3.868,80 lei   - lei   3.868,80 lei   - lei  
45 28452 20.11.2015  2.281,60 lei   - lei   2.281,60 lei   - lei  
46 28415 20.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
47 28413 20.11.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
48 28412 20.11.2015  694,40 lei   - lei   694,40 lei   - lei  
49 28410 20.11.2015  3.273,60 lei   - lei   3.273,60 lei   - lei  
50 28346 19.11.2015  1.339,20 lei   - lei   1.339,20 lei   - lei  
51 28332 06.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
52 28331 07.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
53 28327 04.11.2015  3.571,20 lei   - lei   3.571,20 lei   - lei  
54 28324 01.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
55 27900 01.11.2015  248,00 lei   - lei   248,00 lei   - lei  
56 27899 01.11.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
57 28319 31.10.2015  3.372,80 lei   362,08 lei   3.372,80 lei   - lei  
58 27745 31.10.2015  125,00 lei   - lei   125,00 lei   - lei  
59 27898 30.10.2015  545,60 lei   198,40 lei   545,60 lei   - lei  
60 27894 26.10.2015  5.456,00 lei   - lei   5.456,00 lei   - lei  
61 27892 23.10.2015  1.091,20 lei   - lei   1.091,20 lei   - lei  
62 27891 23.10.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
63 27890 23.10.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
64 27886 21.10.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
65 27885 21.10.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
66 27884 21.10.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
67 28394 16.10.2015  3.472,00 lei   - lei   3.472,00 lei   - lei  
68 28389 16.10.2015  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
69 28388 16.12.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
70 28385 12.10.2015  4.216,00 lei   - lei   4.216,00 lei   - lei  
71 28383 09.10.2015  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
72 28381 08.10.2015  2.976,00 lei   - lei   2.976,00 lei   - lei  
73 28280 08.10.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
74 28373 03.10.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
75 28372 02.10.2015  496,00 lei   - lei   496,00 lei   - lei  
76 28366 02.10.2015  2.976,00 lei   - lei   2.976,00 lei   - lei  
77 28364 02.10.2015  1.140,80 lei   - lei   1.140,80 lei   - lei  
78 28362 02.10.2015  297,60 lei   - lei   297,60 lei   - lei  
79 28361 02.10.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
80 28360 02.10.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
81 28353 01.10.2015  3.372,80 lei   - lei   3.372,80 lei   - lei  
82 28314 30.09.2015  49,60 lei   - lei   49,60 lei   - lei  
83 28312 30.09.2015  213,28 lei   - lei   213,28 lei   - lei  
84 27881 30.09.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
85 27875 24.09.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
86 27859 18.09.2015  2.976,00 lei   - lei   2.976,00 lei   - lei  
87 27857 18.09.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
88 27949 16.09.2015  2.182,40 lei   - lei   2.182,40 lei   - lei  
89 27945 14.09.2015  4.216,00 lei   - lei   4.216,00 lei   - lei  
90 27820 09.09.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
91 27943 04.09.2015  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
92 27942 04.09.2015  992,00 lei   - lei   992,00 lei   - lei  
93 27930 01.09.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
94 27928 01.09.2015  1.091,20 lei   - lei   1.091,20 lei   - lei  
95 27917 25.08.2015  793,60 lei   - lei   793,60 lei   - lei  
96 27915 24.08.2015  3.720,00 lei   - lei   3.720,00 lei   - lei  
97 27912 21.08.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
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98 27908 19.08.2015  2.281,60 lei   - lei   2.281,60 lei   - lei  
99 27800 18.08.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  

100 27790 13.08.2015  1.140,80 lei   - lei   1.140,80 lei   - lei  
101 27787 11.08.2015  6.249,60 lei   - lei   6.249,60 lei   - lei  
102 27785 11.08.2015  4.216,00 lei   109,12 lei   4.216,00 lei   - lei  
103 27784 11.08.2015  198,40 lei   - lei   198,40 lei   - lei  
104 27700 06.08.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
105 27697 06.08.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
106 27775 04.08.2015  248,00 lei   - lei   248,00 lei   - lei  
107 27776 04.08.2015  6.522,40 lei   - lei   6.522,40 lei   - lei  
108 27692 01.08.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
109 27696 03.08.2015  1.240,00 lei   - lei   1.240,00 lei   - lei  
110 27688 29.07.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
111 27676 23.07.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
112 27671 16.07.2015  1.488,00 lei   347,20 lei   1.488,00 lei   - lei  
113 27669 16.07.2015  5.490,00 lei   298,90 lei   5.490,00 lei   - lei  
114 27760 06.07.2015  18.849,00 lei   13.122,00 lei   18.849,00 lei   - lei  
115 27547 06.07.2015  6.249,60 lei   - lei   6.249,60 lei   - lei  
116 27665 30.06.2015  401,76 lei   - lei   401,76 lei   - lei  
117 27526 18.06.2015  13.420,00 lei   - lei   13.420,00 lei   - lei  
118 27514 11.06.2015  1.537,60 lei   - lei   1.537,60 lei   - lei  
119 27633 01.06.2015  3.645,60 lei   - lei   3.645,60 lei   - lei  
120 27520 15.06.2015  27.938,00 lei   1.756,80 lei   27.938,00 lei   - lei  
121 27523 17.06.2015  2.480,00 lei   - lei   2.480,00 lei   - lei  
122 27524 17.06.2015  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
123 27755 31.05.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
124 27754 31.05.2015  372,00 lei   - lei   372,00 lei   - lei  
125 27508 29.05.2015  1.884,80 lei   - lei   1.884,80 lei   - lei  
126 27621 26.05.2015  1.785,60 lei   - lei   1.785,60 lei   - lei  
127 27617 22.05.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
128 27615 22.05.2015  1.785,60 lei   - lei   1.785,60 lei   - lei  
129 27613 24.05.2015  5.124,00 lei   - lei   5.124,00 lei   - lei  
130 27599 15.05.2015  1.835,20 lei   - lei   1.835,20 lei   - lei  
131 27587 13.05.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
132 27586 12.05.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
133 27572 05.05.2015  644,80 lei   - lei   644,80 lei   - lei  
134 27563 01.05.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
135 27560 01.05.2016  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
136 27560 01.05.2016  644,80 lei   - lei   644,80 lei   - lei  
137 27655 30.04.2015  877,92 lei   - lei   877,92 lei   - lei  
138 27605 29.04.2015  644,80 lei   - lei   644,80 lei   - lei  
139 27604 29.04.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
140 27603 29.04.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
141 27554 24.04.2015  3.472,00 lei   - lei   3.472,00 lei   - lei  
142 27244 21.04.2015  1.488,00 lei   - lei   1.488,00 lei   - lei  
143 27239 15.04.2015  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
144 46035 07.04.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
145 46028 01.04.2016  384,00 lei   - lei   384,00 lei   - lei  
146 46027 01.04.2016  576,00 lei   - lei   576,00 lei   - lei  
147 46026 01.04.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
148 46008 16.03.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
149 46007 16.03.2016  384,00 lei   - lei   384,00 lei   - lei  
150 46012 18.03.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
151 46013 18.03.2016  336,00 lei   - lei   336,00 lei   - lei  
152 46011 18.03.2016  336,00 lei   - lei   336,00 lei   - lei  
153 46023 25.03.2016  288,00 lei   - lei   288,00 lei   - lei  
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154 46019 24.03.2016  528,00 lei   - lei   528,00 lei   - lei  
155 46018 24.03.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
156 45149 10.03.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
157 45148 10.03.2016  336,00 lei   - lei   336,00 lei   - lei  
158 45145 02.03.2016  432,00 lei   - lei   432,00 lei   - lei  
159 45144 02.03.2016  1.440,00 lei   - lei   1.440,00 lei   - lei  
160 45143 01.03.2016  720,00 lei   - lei   720,00 lei   - lei  
161 46702 29.02.2016  230,40 lei   - lei   230,40 lei   - lei  
162 45133 25.02.2016  2.160,00 lei   - lei   2.160,00 lei   - lei  
163 45126 18.02.2016  528,00 lei   - lei   528,00 lei   - lei  
164 45130 18.02.2016  960,00 lei   - lei   960,00 lei   - lei  
165 45132 24.02.2016  1.056,00 lei   - lei   1.056,00 lei   - lei  
166 45998 11.02.2016  624,00 lei   - lei   624,00 lei   - lei  
167 45987 25.01.2016  336,00 lei   - lei   336,00 lei   - lei  
168 45119 14.01.2016  384,00 lei   - lei   384,00 lei   - lei  
169 45110 09.12.2015  992,00 lei   - lei   992,00 lei   - lei  
170 45107 04.12.2015  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
171 45975 02.12.2015  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
172 46004 30.11.2015  441,44 lei   - lei   441,44 lei   - lei  
173 45974 27.11.2015  992,00 lei   - lei   992,00 lei   - lei  
174 45973 27.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
175 45102 27.11.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
176 43698 19.11.2015  1.388,80 lei   - lei   1.388,80 lei   - lei  
177 43696 12.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
178 43693 12.11.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
179 43694 12.11.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
180 43692 06.11.2015  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
181 45958 16.10.2015  793,60 lei   - lei   793,60 lei   - lei  
182 45959 16.10.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
183 46411 30.09.2015  215,60 lei   - lei   215,60 lei   - lei  
184 45099 24.09.2015  297,60 lei   - lei   297,60 lei   - lei  
185 45098 24.09.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
186 42499 17.09.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
187 42500 17.09.2015  644,80 lei   - lei   644,80 lei   - lei  
188 45935 10.09.2015  97,00 lei   - lei   97,00 lei   - lei  
189 45926 05.09.2015  98,00 lei   - lei   98,00 lei   - lei  
190 45920 31.08.2016  113,00 lei   - lei   113,00 lei   - lei  
191 45092 20.08.2015  644,80 lei   - lei   644,80 lei   - lei  
192 43681 18.08.2015  297,60 lei   - lei   297,60 lei   - lei  
193 43680 14.08.2015  2.132,80 lei   - lei   2.132,80 lei   - lei  
194 43674 11.08.2015  248,00 lei   - lei   248,00 lei   - lei  
195 45889 10.08.2015  102,18 lei   - lei   102,18 lei   - lei  
196 45878 31.07.2015  116,00 lei   - lei   116,00 lei   - lei  
197 45851 10.07.2015  106,80 lei   - lei   106,89 lei   0,09 lei  
198 45483 30.06.2015  109,80 lei   - lei   109,86 lei   0,06 lei  
199 45486 30.06.2015  115,40 lei   - lei   115,40 lei   - lei  
200 45078 17.06.2015  1.636,80 lei   - lei   1.636,80 lei   - lei  
201 45462 15.06.2015  109,80 lei   - lei   109,86 lei   0,06 lei  
202 43659 12.06.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
203 43658 12.06.2015  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
204 45444 05.06.2015  113,60 lei   - lei   113,60 lei   - lei  
205 45070 03.06.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
206 45069 03.06.2015  178,56 lei   - lei   178,56 lei   - lei  
207 45435 31.05.2015  114,60 lei   - lei   114,60 lei   - lei  
208 45438 31.05.2015  114,60 lei   - lei   114,60 lei   - lei  
209 43648 29.05.2015  283,48 lei   - lei   283,48 lei   - lei  
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210 45064 26.05.2015  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
211 45063 26.05.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
212 45428 25.05.2015  347,09 lei   - lei   347,09 lei   - lei  
213 45062 24.05.2015  1.636,80 lei   - lei   1.636,80 lei   - lei  
214 43643 15.05.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
215 45413 15.05.2015  113,80 lei   - lei   113,80 lei   - lei  
216 43639 12.05.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
217 43629 06.05.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
218 43628 04.05.2015  545,60 lei   - lei   545,60 lei   - lei  
219 44996 30.04.2015  222,80 lei   - lei   222,80 lei   - lei  
220 44993 30.04.2015  113,80 lei   - lei   113,83 lei   0,03 lei  
221 43622 28.04.2015  435,70 lei   - lei   435,70 lei   - lei  
222 43620 28.04.2015  1.461,94 lei   - lei   1.461,94 lei   - lei  
223 43623 28.04.2015  245,67 lei   - lei   245,67 lei   - lei  
224 42484 23.04.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
225 42483 21.04.2015  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
226 44977 20.04.2015  108,00 lei   - lei   108,12 lei   0,12 lei  
227 42481 17.04.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
228 42482 17.04.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
229 43616 14.04.2015  496,00 lei   - lei   496,00 lei   - lei  
230 44954 05.04.2015  108,60 lei   - lei   108,62 lei   0,02 lei  
231 42472 02.04.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
232 44798 31.03.2015  219,20 lei   - lei   219,20 lei   - lei  
233 43603 27.03.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
234 42470 20.03.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
235 44778 20.03.2015  109,60 lei   - lei   109,60 lei   - lei  
236 42468 13.03.2015  396,80 lei   - lei   396,80 lei   - lei  
237 42464 27.02.2015  356,66 lei   - lei   356,66 lei   - lei  
238 42549 27.02.2015  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
239 42545 24.02.2015  89,28 lei   - lei   89,28 lei   - lei  
240 44041 20.02.2015  189,16 lei   - lei   189,16 lei   - lei  
241 42542 06.02.2015  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
242 42529 31.12.2014  316,93 lei   - lei   316,93 lei   - lei  
243 42528 31.12.2014  1.022,90 lei   - lei   1.022,90 lei   - lei  
244 43554 10.12.2014  179,01 lei   - lei   179,01 lei   - lei  
245 43567 20.12.2014  117,60 lei   - lei   117,60 lei   - lei  
246 43573 25.12.2014  179,01 lei   - lei   179,01 lei   - lei  
247 43537 30.11.2014  124,20 lei   - lei   124,25 lei   0,05 lei  
248 43539 30.11.2014  119,00 lei   - lei   119,00 lei   - lei  
249 43517 15.11.2014  122,40 lei   - lei   122,51 lei   0,11 lei  
250 42049 14.11.2014  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
251 42047 07.11.2014  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
252 43392 31.10.2014  123,80 lei   - lei   123,80 lei   - lei  
253 43395 31.10.2014  552,60 lei   - lei   552,60 lei   - lei  
254 43386 25.10.2014  125,80 lei   - lei   125,80 lei   - lei  
255 43376 20.10.2014  125,80 lei   - lei   125,80 lei   - lei  
256 42504 16.10.2014  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
257 43369 15.10.2014  62,90 lei   - lei   62,90 lei   - lei  
258 42098 10.10.2014  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
259 43360 10.10.2014  129,20 lei   - lei   129,20 lei   - lei  
260 42848 30.09.2014  748,80 lei   - lei   748,80 lei   - lei  
261 42845 30.09.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
262 42839 25.09.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
263 42092 25.09.2014  148,80 lei   - lei   148,80 lei   - lei  
264 42832 20.09.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
265 42089 19.09.2014  248,00 lei   - lei   248,00 lei   - lei  
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266 42088 18.09.2014  248,00 lei   - lei   248,00 lei   - lei  
267 42825 15.09.2015  258,40 lei   - lei   258,41 lei   0,01 lei  
268 42083 11.09.2014  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
269 42818 10.09.2014  129,20 lei   - lei   129,20 lei   - lei  
270 42081 10.09.2014  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
271 42810 05.09.2014  129,00 lei   - lei   129,00 lei   - lei  
272 42802 31.08.2014  129,00 lei   - lei   129,00 lei   - lei  
273 42804 31.08.2014  630,00 lei   - lei   630,00 lei   - lei  
274 42078 29.08.2014  240,09 lei   - lei   240,09 lei   - lei  
275 42076 29.08.2014  214,47 lei   - lei   214,53 lei   0,06 lei  
276 42795 25.08.2014  128,40 lei   - lei   128,40 lei   - lei  
277 42031 25.08.2014  297,60 lei   - lei   297,60 lei   - lei  
278 42030 22.08.2014  892,80 lei   - lei   892,80 lei   - lei  
279 42783 15.08.2014  128,60 lei   - lei   128,60 lei   - lei  
280 42027 14.08.2014  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
281 42026 13.08.2014  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
282 42769 05.08.2014  192,90 lei   - lei   192,90 lei   - lei  
283 42764 31.07.2014  571,50 lei   - lei   571,50 lei   - lei  
284 42021 31.07.2014  357,12 lei   - lei   357,12 lei   - lei  
285 42757 25.07.2014  64,30 lei   - lei   64,30 lei   - lei  
286 42585 10.07.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
287 42579 05.07.2014  64,60 lei   - lei   64,60 lei   - lei  
288 42573 30.06.2014  440,30 lei   - lei   440,30 lei   - lei  
289 42074 30.06.2014  617,27 lei   - lei   617,27 lei   - lei  
290 42073 30.06.2014  256,08 lei   - lei   256,08 lei   - lei  
291 42071 30.06.2014  792,01 lei   - lei   792,01 lei   - lei  
292 42565 25.06.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
293 42551 15.06.2014  129,00 lei   - lei   129,00 lei   - lei  
294 42195 10.06.2014  196,90 lei   - lei   196,91 lei   0,01 lei  
295 42189 05.06.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
296 19997 05.06.2014  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
297 42183 31.05.2014  503,20 lei   - lei   503,20 lei   - lei  
298 42173 25.05.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
299 19988 16.05.2014  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
300 42160 15.05.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
301 41650 10.05.2014  129,20 lei   - lei   129,21 lei   0,01 lei  
302 19986 09.05.2014  496,00 lei   - lei   496,00 lei   - lei  
303 42002 01.05.2014  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
304 42052 30.04.2014  178,91 lei   - lei   178,91 lei   - lei  
305 42051 30.04.2014  1.079,73 lei   - lei   1.079,73 lei   - lei  
306 41639 30.04.2014  196,90 lei   - lei   196,90 lei   - lei  
307 41633 30.04.2014  96,60 lei   - lei   96,60 lei   - lei  
308 41626 25.04.2014  128,80 lei   - lei   128,80 lei   - lei  
309 19974 22.04.2014  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
310 19973 17.04.2014  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
311 41612 15.04.2014  183,60 lei   - lei   183,60 lei   - lei  
312 19970 14.04.2014  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
313 41604 10.04.2014  64,30 lei   - lei   64,30 lei   - lei  
314 41598 05.04.2014  123,40 lei   - lei   123,40 lei   - lei  
315 19961 04.04.2014  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
316 19946 04.04.2014  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
317 41591 31.03.2014  408,10 lei   - lei   408,10 lei   - lei  
318 41588 31.03.2014  167,16 lei   - lei   167,16 lei   - lei  
319 40313 31.03.2014  861,20 lei   - lei   861,20 lei   - lei  
320 19960 28.03.2014  505,92 lei   - lei   505,92 lei   - lei  
321 41580 25.03.2014  33,50 lei   - lei   33,50 lei   - lei  
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322 41574 20.03.2014  119,40 lei   - lei   119,40 lei   - lei  
323 41567 15.03.2014  119,20 lei   - lei   119,29 lei   0,09 lei  
324 19954 14.03.2014  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
325 41560 10.03.2014  152,90 lei   - lei   152,90 lei   - lei  
326 41198 28.02.2014  119,40 lei   - lei   119,40 lei   - lei  
327 41200 28.02.2014  231,60 lei   - lei   231,60 lei   - lei  
328 41187 20.02.2014  119,00 lei   - lei   119,00 lei   - lei  
329 41177 10.02.2014  59,30 lei   - lei   59,30 lei   - lei  
330 19951 03.02.2014  694,40 lei   - lei   694,40 lei   - lei  
331 19450 01.02.2014  1.190,40 lei   - lei   1.190,40 lei   - lei  
332 41162 31.01.2014  71,16 lei   - lei   71,16 lei   - lei  
333 19927 31.01.2014  498,91 lei   - lei   498,91 lei   - lei  
334 41156 25.01.2014  151,62 lei   - lei   151,62 lei   - lei  
335 41032 31.12.2013  56,80 lei   - lei   56,80 lei   - lei  
336 19921 31.12.2013  397,36 lei   - lei   397,36 lei   - lei  
337 41004 05.12.2013  59,30 lei   - lei   59,30 lei   - lei  
338 40747 30.11.2013  60,00 lei   - lei   60,00 lei   - lei  
339 40746 30.11.2013  222,40 lei   - lei   222,40 lei   - lei  
340 19910 30.11.2013  571,43 lei   - lei   571,43 lei   - lei  
341 19909 30.11.2013  415,00 lei   - lei   415,00 lei   - lei  
342 17386 30.11.2013  1.399,44 lei   - lei   1.399,44 lei   - lei  
343 19436 29.11.2013  595,20 lei   - lei   595,20 lei   - lei  
344 19435 29.11.2013  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
345 19434 22.11.2013  347,20 lei   - lei   347,20 lei   - lei  
346 19426 01.11.2013  446,40 lei   - lei   446,40 lei   - lei  
347 19425 01.11.2013  297,60 lei   - lei   297,60 lei   - lei  
348 19903 31.10.2013  5.014,55 lei   - lei   5.014,55 lei   - lei  
349 41638 30.04.2014  693,00 lei     693,00 lei   - lei  
350 41164 31.01.2014  112,10 lei     112,10 lei   - lei  

Total facturi  342.898,16 lei   16.521,86 lei   342.803,36 lei   0,80 lei  
Rest de achitat 326.376,30 lei 326.280,70 lei 

Somaţie cambială 194.112,60 lei 194.112,60 lei 
Executor judecătoresc  8.758,20 lei 8.758,20 lei 

Total 529.247,10 lei 529.151,50 lei 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: În 
ceea ce priveşte Factura nr. 29153/29.02.2016, contravaloarea acesteia este de 585,60 lei, şi nu 488,00 lei, cum din 
eroare a menţionat creditoarea; Cu privire la Factura nr. 29095/10.03.2016, contravaloarea acesteia este de 1.150,00 lei, 
şi nu 1.152,00 lei, cum din eroare a menţionat creditoarea. Prin urmare, suma pe care Asociaţia debitoare o datorează 
către SC SILETINA IMPEX SRL este în cuantum total de 529.247,10 lei, şi nu 529.151,50 lei, astfel cum a fost 
solicitat de către creditoare. În acest context, devin incidente prevederile art. 397 alin. (1) din Noul Cod de Procedură 
Civilă: „Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau 
altceva decât s-a cerut”, motiv pentru care creditoarea va fi înscrisă la masa credală cu suma solicitată de 529.151,50 lei. 
Având în vedere aspectele sus prezentate, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 529.151,50 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de 
urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 50. SC TOTAL AGC PETRO-GAS SRL (fostă SC TOTAL FLEISCH 
SRL), a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 893.655,21 
lei, reprezentând contravaloarea împrumutului acordat de către aceasta Asociaţiei Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş 
şi nerestituit de către aceasta din urmă până la data de 08 Aprilie 2016, precum şi contravaloarea facturilor emise de 
către creditor şi neachitate de către Asociaţia debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit de către 
judecătorul sindic, creditoarea făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de 
creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Contractul de cesiune de 
creanţă nr. 164/03.02.2016; Contractul de cesiune de creanţă nr. 414/02.03.2016; Factura Fiscală nr. 1772/01.02.2016; 
Factura Fiscală nr. 1751/02.12.2015; Factura Fiscală nr. 1698/16.09.2015. TOTAL: 893.655,21 lei. În fapt, între SC 
TOTAL AGC PETRO-GAS SRL şi Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş a fost încheiat Contractul de 
împrumut nr. 1708/31.07.2015, având ca obiect împrumutarea debitoarei cu suma de 2.000.000 lei, cu scadenţa stabilită 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12058/21.06.2016 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

62 

la 11 luni de la semnarea contractului, respectiv data de 01 Iulie 2016. Din suma acordată iniţial cu titlu de împrumut, 
debitoarea a achitat suma de 1.183.189,70 lei, rămânând de achitat un debit în cuantum de 816.810,30 lei. Totodată, 
creditoarea a emis către debitoare Facturile Fiscale nr. 1772/01.02.2016, nr. 1751/02.12.2015 şi nr. 1698/16.09.2015, în 
cuantum total de 76.844,91 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de închiriere a unor bunuri. Ulterior, între 
TOTAL AGC PETRO-GAS SRL şi Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Târgu Mureş au fost încheiate următoarele 
contracte: Contractul de cesiune de creanţă nr. 164/03.02.2016, prin intermediul căreia părţile semnatare au convenit ca 
suma de 574.844,91 lei, reprezentând o parte din sumele ce vor fi încasate de către debitoare de la Liga Profesionistă de 
Fotbal a României să fie cesionată către creditoare; Contractul de cesiune de creanţă nr. 141/02.03.2016, prin 
intermediul căreia părţile semnatare au convenit ca suma de 318.810,30 lei, reprezentând o parte din sumele ce vor fi 
încasate de către debitoare de la Liga Profesionistă de Fotbal a României să fie cesionată către creditoare. Astfel, în 
urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată 
prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată de 893.655,21 lei, sub condiţia rezolutorie de a încasa această 
creanţă de la Liga Profesionistă de Fotbal. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la 
măsura luată. 51. SC TRANSILVANIA GRUP BUSINESS SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând 
înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 38.299,38 lei, compusă din suma de 32.023,38 lei reprezentând 
debit principal şi suma de 6.276,00 lei, reprezentând penalităţi calculate conform Contractului de prestări servicii nr. 
29M/23,07.2014. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la sediul subscrisei la data 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, creditoarea 
făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 24252/19.08.2015; Factura Fiscală nr. 
24253/19.08.2015; Factura Fiscală nr. 24443/22.09.2015; Factura Fiscală nr. 24444/22.09.2015; Factura Fiscală nr. 
24448/25.09.2015; Factura Fiscală nr. 24638/26.10.2015; Factura Fiscală nr. 25462/23.02.2016; Factura Fiscală nr. 
25529/02.03.2016; Factura Fiscală nr. 25553/09.03.2016; Factura Fiscală nr. 25699/31.03.2016. TOTAL: 38.299,38 lei. 
În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat următoarele: Debitul principal este 
în cuantum total de 32.039,90 lei, şi nu 32.023,38 lei, astfel cum a fost solicitat de către creditoare. În acest context, 
devin incidente prevederile art. 397 alin. (1) din Noul Cod de Procedură Civilă: „Instanţa este obligată să se pronunţe 
asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut”. Prin urmare, suma 
reprezentând debitul principal cu care creditoarea va fi înscrisă în Tabelul Preliminar al Creditorilor va fi în cuantum de 
32.023,38 lei. Raportat la calculul penalităţilor efectuat de către creditoare, administratorul judiciar a constatat că 
acestea au fost calculate în mod greşit pentru Factura nr. 24638/26.10.2015, cu data scadentă la 04.11.2015. Astfel, 
zilele de întârziere (calculate până la data de 08 Aprilie 2016) sunt în număr de 157 şi nu 187, cum în mod greşit a 
indicat creditoarea. Având în vedere acest aspect, subscrisa a procedat la recalcularea penalităţilor până la data de 08 
Aprilie 2016, conform situaţiei de mai jos:  

 
Nr. 
crt. 

 
Nr. factură 

 
Data 

facturii 

 
Data 

scadentă 

Data până 
la care se 
calculează 
penalităţi 

 
Nr. zile 

întârziere 

 
Penalitate 
întârziere 
0,15%/zi 

 
Valoare 
factură 

 
Calcul 

penalităţi 

1 Nr. 24252 19.08.2015 27.08.2015 08.04.2016 225 0,15%  3.245,87 lei  1.095,48 lei  
2 Nr. 24253 19.08.2015 27.08.2015 08.04.2016 225 0,15%  3.245,87 lei  1.095,48 lei  
3 Nr. 24443 22.09.2015 30.09.2015 08.04.2016 191 0,15%  3.245,87 lei  929,94 lei 
4 Nr. 24444 22.09.2015 30.09.2015 08.04.2016 191 0,15%  3.245,87 lei  929,94 lei 
5 Nr. 24448 25.09.2015 03.10.2015 08.04.2016 188 0,15%  3.245,87 lei  915,34 lei 
6 Nr. 24638 26.10.2015 03.11.2015 08.04.2016 157 0,15%  3.245,87 lei  764,40 lei 
7 Nr. 25462 23.02.2016 02.03.2016 08.04.2016 37 0,15%  3.141,17 lei  174,33 lei 
8 Nr. 25529 02.03.2016 10.03.2016 08.04.2016 29 0,15%  3.141,17 lei  136,64 lei 
9 Nr. 25553 09.03.2016 17.03.2016 08.04.2016 22 0,15%  3.141,17 lei  103,66 lei 
10 Nr. 25699 31.03.2016 08.04.2016 08.04.2016 0 0,15%  3.141,17 lei  - lei  

Total  32.039,90 lei  6.145,22 lei  
Operaţiunile de mai sus, prin care administratorul judiciar a procedat la diminuarea sumele solicitate de creditor se 
întemeiază pe prevederile art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014, care dispun că tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de 
către administratorul judiciar în urma verificării acestora” şi ale art. 80 alin. (1) din Legea 85/2014 care arată că „Nicio 
dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor 
născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103”. Având în vedere aceste 
aspecte, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în 
cuantum de 38.185,12 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 52. SC TRANSILVANIA IMAGISTICA SA, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa 
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credală cu suma în cuantum total de 9.126 lei reprezentând contravaloare facturi emise şi neachitate de către debitoare. 
Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost expediată prin 
intermediul poştei la sediul subscrisei la data de 24 Mai 2016, în termenul limită stabilit, creditorul făcând dovada 
achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma 
solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 689/30.09.2014; Factura Fiscală nr. 707/31.10.2014; 
Factura Fiscală nr. 747/30.12.2014; Factura Fiscală nr. 813/31.03.2015; Factura Fiscală nr. 841/30.04.2015; Factura 
Fiscală nr. 867/29.05.2015; Factura Fiscală nr. 889/30.06.2015. TOTAL: 9.126 lei. În urma verificării acestei declaraţii 
de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate 
declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei 
(08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor 
chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 9.126 lei. 53. SC ULTRATEST SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, 
solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 15.600 lei reprezentând contravaloare facturi emise şi 
neachitate de către debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea 
a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 23 Mai 2016, în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic, 
creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 883/22.07.2015 în valoare de 
380,00 lei; Factura Fiscală nr. 923/22.12.2015, în valoare de 5.250,00 lei; Factura Fiscală nr. 935/29.01.2016, în valoare 
de 1.800,00 lei; Factura Fiscală nr. 940/25.02.2016, în valoare de 8.170,00 lei. TOTAL: 15.600 lei. În urma verificării 
acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin 
documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva 
debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria 
creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 15.600 lei, confirmând şi soldul înregistrat în contabilitatea 
debitoarei. 54. VARADI ARPAD a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în 
cuantum total de 55.000 lei, reprezentând împrumut acordat şi nerestituit de Asociaţia debitoare până la data de 08 
Aprilie 2016. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost 
înregistrată la sediul subscrisei la data de 31 Mai 2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În 
ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu 
privire la deschiderea procedurii de insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul 
art. 67 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la 
analizarea acesteia prin raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din acelaşi act normativ, conform căruia 
„creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de 
depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua 
procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Contractul de împrumut amical 
din data de 20.09.2014. TOTAL: 55.000 lei. În fapt, creditorul arată că între acesta, în calitate de împrumutător 
(creditor) şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, în calitate de împrumutat (debitor), la data de 
20.09.2014 a fost încheiat Contractul de împrumut amical, având ca obiect acordarea unui împrumut în sumă totală de 
55.000 lei, cu scadenţa la data de 31.12.2015. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a 
constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la 
data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în 
Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în cuantum de 55.000 lei. 55. 
VARADI JANOS, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 
16.778,60 lei, reprezentând drepturi de încasat conform contractului de vânzare – cumpărare autovehicul. Sub aspectul 
îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la 
data de 10 Iunie 2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de 
înscriere la masa credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea 
procedurii de insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin 
raportare la prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost 
notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că 
suma solicitată este compusă din: 16.778,60 lei reprezentând diferenţa de plată neachitată ca urmare a încheierii 
Contractului de vânzare cumpărare ce a avut ca obiect transferarea dreptului de proprietate asupra autovehiculului 
marca Volkswagen Polo cu nr. de înmatriculare MS – 22 –BEK. TOTAL: 16.778,60 lei. În fapt, creditorul arată că între 
acesta, în calitate de vânzător (creditor) şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREL, în calitate de 
cumpărător (debitor), a fost încheiat Contractul de vânzare - cumpărare ce a avut ca obiect transferarea dreptului de 
proprietate asupra autovehiculului marca Volkswagen Polo cu nr. de înmatriculare MS – 22 –BEK, pentru un preţ de 
26.778,60 lei (echivalentul a 6.000 euro) cu scadenţa la data de 31.11.2013. Din suma totală de 26.778,60 lei, la data de 
22.10.2013, Asociaţia debitoare a achitat suma de 10.000 lei. În urma verificării acestei declaraţii de creanţă, 
administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată prin documentele anexate declaraţiei de 
creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, 
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creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma solicitată în 
cuantum de 16.778,60 lei. 56. VELAYOS RODRIGUEZ JAVIER, jucător de fotbal, cu domiciliul procedural ales la CI 
Josep F. Vandellos, cu sediul în Bucureşti, str. Piaţa Alba Iulia nr. 5, bl. I4, ap. 31, sector 3, a formulat o declaraţie de 
creanţă, solicitând înscrierea la masa credală, în categoria creanţelor salariale, cu suma în cuantum de 193.931,08 lei 
(echivalentul a 43.420 euro), reprezentând drepturi financiare restante aferente Contractelor civile de prestări servicii 
sportive nr. 1173/07.07.2014, înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1001/14.07.2014 şi nr. 1542/16.07.2015, 
înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1001/14.07.2014 şi nr. 197/17.07.2015. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei la data de 31 Mai 
2016, creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. În ceea ce priveşte cererea de înscriere la masa 
credală formulată de acest creditor, având în vedere că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii de 
insolvenţă, neregăsindu-se pe lista creditorilor anexată cererii prevăzute în cuprinsul art. 67 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei, administratorul judiciar va proceda la analizarea acesteia prin raportare la 
prevederile art. 42 alin. (3), teza finală din acelaşi act normativ, conform căruia „creditorii care nu au fost notificaţi 
potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a 
creanţelor, prin depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se află în 
momentul înscrierii lor la masa credală.” Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că 
suma solicitată de creditor este compusă din: 107.193,60 lei (echivalentul a 24.000 euro), reprezentând drepturi 
financiare aferente lunilor Iulie 2015 – Decembrie 2015; 80.395,20 lei (echivalentul a 18.000 euro), reprezentând 
drepturi financiare aferente lunilor Ianuarie 2016 – Martie 2016; 7.146,24 lei (echivalentul a 1.600 euro), reprezentând 
drepturi financiare aferente perioadei 01.04.2016 – 08.04.2016; 44.664,00 lei (echivalentul a 10.000 euro), reprezentând 
dreptul la bonus pentru victorii; 13.399,20 lei (echivalentul a 3000 euro), reprezentând bonusuri de meci pentru punctele 
obţinute în meciurile finalizate cu egalitate; 10.049,40 lei (echivalentul a 2.250 euro), reprezentând contravaloare chirie 
pentru 9 luni. TOTAL: 58.850,00 euro. ACHITAT DE CĂTRE DEBITOARE: 15.430,00 EURO. DEBIT RĂMAS: 
43.420,00 EURO (echivalentul a 193.931,088 lei). În fapt, între Velayos Rodriguez Javier şi ASOCIAŢIA FOTBAL 
CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ au fost încheiate Contractele civile de prestări servicii sportive nr. 
1173/07.07.2014, înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1001/14.07.2014, pentru perioada cuprinsă între 01 
Iulie 2010 – 30 Iunie 2015 şi nr. 1542/16.07.2015, înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1001/14.07.2014 şi 
nr. 197/17.07.2015, pentru perioada cuprinsă între 16 Iulie 2015 – 30 Iunie 2016. Cu privire la solicitarea jucătorului de 
a-i fi calificată relaţia contractuală cu debitoarea drept raport de muncă, se impun următoarele precizări: Între 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi Velayos Rodriguez Javier au fost încheiate Contractele 
civile de prestări servicii sportive nr. 1173/07.07.2014, înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 
1001/14.07.2014, pentru perioada cuprinsă între 01 Iulie 2010 – 30 Iunie 2015 şi nr. 1542/16.07.2015, înregistrat la 
Liga Profesionistă de Fotbal sub nr. 1001/14.07.2014 şi nr. 197/17.07.2015, pentru perioada cuprinsă între 16 Iulie 2015 
– 30 Iunie 2016. Art. 12 alin. (1) din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal publicat de 
Federaţia Română de Fotbal, stabileşte natura convenţiei civile astfel: „Convenţia civilă, încheiată în temeiul 
dispoziţiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, este acordul de voință, consemnat în scris, între un jucător de 
fotbal şi un club afiliat la FRF/AJF având ca obiect drepturile şi obligaţiile reciproce care decurg din practicarea jocului 
de fotbal în antrenamente şi competiţii”. La alin. (2) al aceluiaşi articol se dispune: „Convenţia civilă nu produce ca 
efect dobândirea calităţii de salariat, iar jucătorii care încheie un asemenea contract cu un club nu beneficiază de 
drepturi de asigurări sociale şi nici de drepturile prevăzute de legislaţia privind protecţia şomerilor. La încheierea și 
executarea convenţiei civile se aplică prin analogie prevederile prezentului regulament referitoare la contractele de 
muncă, cu excepţia celor contrare naturii sale.” De asemenea, art. 5 alin. (3) din acelaşi Regulament prevede că 
„Jucătorii profesionişti au, în afara drepturilor prevăzute pentru amatori, următoarele drepturi: a) să încheie cu un club 
afiliat la FRF/AJF un contract individual de muncă, respectiv o convenţie civilă, conform legislaţiei în vigoare; b) să li 
se plătească salariul sau onorariul cuvenit, precum şi primele, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti convenite 
de părţi prin contractul de muncă sau convenţia civilă şi să beneficieze de drepturile materiale prevăzute în contractele 
respective; c) să li se asigure stabilitate contractuală, contractul neputând să înceteze sau să se modifice decât în cazurile 
şi în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; Acelaşi Regulament defineşte şi Contractul Individual de muncă la 
art. 11 alin. (1) şi oferă jucătorilor opţiunea încheierii unui asemenea contract individual de muncă sau unei convenţii 
civile: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia jucătorul se obligă să participe la procesul de 
instruire şi la jocuri oficiale în cadrul unei structuri sportive în schimbul acordării unor drepturi financiare și materiale. 
Clubul se obligă să-i asigure jucătorului condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, să-i plătească salariul şi alte 
drepturi financiare, în raport de calitatea şi rezultatele muncii prestate, potrivit clauzelor contractuale, şi să achite 
celelalte contribuţii, potrivit legii.” Art. 17 din Regulamentul sus menţionat dispune că „Licenţa de jucător profesionist 
se acordă de forul competent jucătorilor care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 
16 ani; b) au o practică de minim doi ani în fotbalul competițional (au fost legitimați la un club/asociație sportivă pentru 
prima dată în urmă cu cel puțin doi ani), respectiv, șase luni la fotbal feminin, futsal și fotbal pe plajă; c) au încheiat cu 
o structură sportivă un contract individual de muncă sau o convenţie civilă.” Raportat la prevederile arătate, menţionăm 
că rămâne la aprecierea părţilor modalitatea de contractare, legea dând posibilitatea de încheiere şi a unor convenţii 
civile. Astfel, principiul libertăţii de voinţă în reglementarea contractelor oferă sportivilor profesionişti posibilitatea 
recunoscută de lege de a încheia fie un contract individual de muncă, fie o convenţie civilă. În aprecierea noastră, Codul 
Muncii reprezintă legea generală faţă de care prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului au caracter 
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special, şi anume: „Sportivul profesionist este cel pentru care practicarea sportului respectiv îndeplineşte următoarele 
condiţii: a) are licenţa de sportiv profesionist; b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract individual 
de muncă sau o convenţie civilă în condiţiile legii.” Prin urmare, actul juridic trebuie interpretat după intenţia părţilor, 
reflectată în obiectul actului respectiv. Or, obiectul convenţiei civile îl reprezintă „prestarea de servicii sportive de către 
Sportiv, pe cont propriu, în beneficiul Clubului, pentru pregătirea şi participarea la competiţiile fotbalistice, respectiv 
participarea la pregătire (antrenamente) şi participarea efectivă (în conformitate cu foaia de arbitraj) la partidele de 
fotbal disputate de către prima echipă a Clubului, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Statutul şi Regulamentele 
Federaţiei Române de Fotbal şi ale Ligii Profesioniste de Fotbal.” Mai mult, după cum se poate observa din cuprinsul 
convenţiei civile, baza legală a acesteia este Codul Civil, Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului şi Regulamentul 
privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, nicidecum prevederile Codului Muncii. În plus, în cazul convenţiilor 
civile încheiate între jucători şi debitoare, nu există relaţii de subordonare, cu caracter continuu, de tipul angajat – 
angajator, toate obligaţiile clubului cât şi ale jucătorului fiind derivate din Regulamentele sportive în materie şi prin 
statutul jucătorului de fotbal profesionist, clubul având obligaţia să respecte obligaţiile ce îi revin, asigurând un minim 
de condiţii pentru desfăşurarea activităţii sportive în sens profesionist, respectiv bază sportivă, cazare, costuri deplasare 
şi hrană, asistenţă medicală sportivă. Aceste obligaţii sunt similare indiferent de raportul juridic dintre sportiv şi club, 
fără diferenţieri, fiind aplicabile atât celor care au contract individual de muncă, cât şi celor ce au convenţii civile. În 
concordanţă cu cele de mai sus, a decis şi jurisprudenţa, care a statuat că se impune admiterea contestaţiei formulată 
potrivit contenciosului administrativ de către reclamantul Clubul Sportiv Fotbal Club Astra Ploieşti în contradictoriu cu 
pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova, statuând că „În situaţia veniturilor obţinute de sportivii 
profesionişti din convenţiile civile, clubul nu are calitatea de Angajator şi pe cale de consecinţă nu poate fi obligat la a 
reţine şi a plăti contribuţii la fonduri pentru[...]”. Motivaţia expusă de Curtea de Apel Ploieşti în argumentarea Sentinţei 
pronunţate în dosarul arătat, a fost menţinută şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care prin Decizia nr. 1251 din data 
de 07.03.2012 pronunţată în acelaşi dosar, a apreciat că „în cauză, prin sentinţa pronunţată, a fost realizată o corectă 
interpretare şi aplicare a legii”. În continuare, arătăm că prin Decizia nr. 2900/2013 din data de 26 septembrie 2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că „Potrivit art. 10 C. Muncii, contractul individual de muncă este contractul 
în temeiul căruia o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui 
angajator persoană fizică sau juridică în schimbul unei remuneraţii denumită salariu. Angajatorul poate fi persoană 
fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă. 
Elementele minime cu privire la care trebuie informat angajatul la momentul încheierii contractului de muncă sunt cele 
prevăzute de art. 17 alin. (3) C. muncii. De esenţa contractului de muncă este ca munca prestată de angajat să fie 
prestată pentru şi sub autoritatea angajatorului şi care are obligaţia de a plăti salariu. Orice altă convenţie care nu are 
acest obiect şi care nu cuprinde obligaţii directe de prestare de muncă şi de plată salariu nu are caracterul unui contract 
de muncă.Înalta Curte, faţă de dispoziţiile legale menţionate, constată că actul juridic încheiat de părţi, intitulat 
convenţie civilă de prestări servicii, temei al pretenţiilor reclamantului, nu se încadrează în noţiunea dată de Codul 
Muncii contractului individual de muncă şi nu este supus jurisdicţiei muncii, că reclamantul nu este salariat, că în cauză 
nu se regăsesc condiţiile prevăzute de art. 281 Codul Muncii.” Prin această decizie se atestă fără dubii, faptul că 
încheierea contractului individual de muncă este singura formă de contract încheiat între părţi care se supune jurisdicţiei 
muncii, fapt menţionat şi în Codul muncii – Legea nr. 53/ 2003 cu modificările să completările ulterioare: „Contractul 
individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca 
pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.” În 
concluzie, raportat la aspectele detaliate mai sus cu privire la încadrarea relaţiei dintre ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
ASA 2013 TÂRGU MUREŞ şi jucătorul de fotbal Velayos Rodriguez Javier, administratorul judiciar va respinge 
cererea creditorului de înscriere la masa credală a debitoarei ca şi creditor salariat. În urma verificării acestei declaraţii 
de creanţă, administratorul judiciar apreciază că se impun următoarele menţiuni: Conform prevederilor art. 4.8 din 
Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 1328/21.07.2014, ce a fost înregistrat la Liga Profesionistă de Fotbal – 
Departamentul Competiţii sub nr. 1106/24.07.2014, „Cursul valutar pentru sumele stabilite în prezentul contract este de 
4.3 lei/euro”. Menţionăm faptul că acest curs euro/leu a fost menţionat şi de creditor, prin nota de subsol nr. 2 a 
declaraţiei de creanţă. În considerarea acestor aspecte, administratorul judiciar a procedat la conversia sumelor 
exprimate în valută având în vedere cursul stabilit conform art. 4.8 din Contractul civil de prestări servicii sportive nr. 
1328/21.07.2014, respectiv 1 EUR = 4,3 RON. În ceea ce priveşte contravaloarea drepturilor financiare, administratorul 
judiciar a constatat faptul că acest creditor a solicitat înscrierea la masa credală a sumei de 6.880,00 lei, aferente 
perioadei 01 Aprilie 2016 – 08 Aprilie 2016. Raportat la faptul că procedura de insolvenţă faţă de ASOCIAŢIA 
FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ a fost deschisă la data de 08 Aprilie 2016, coroborat cu dispoziţiile art. 5 
pct. 70 din Legea nr. 85/2014 care prevede faptul că „tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate creanţele scadente sau 
nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, (…)”, administratorul judiciar a 
procedat la recalcularea creanţei solicitate până la data de 07 Aprilie 2016. În ceea ce priveşte contravaloarea chiriilor 
restante, administratorul judiciar a constatat că acestea au fost solicitate pentru 9 luni la un cuantum de 250 euro lunar, 
conform art. 4.2. din Contractul de prestări servicii. Astfel, raportat la dispoziţiile art. 5 pct. 70 din Legea nr. 85/2014, 
subscrisa a procedat la recalcularea chiriilor restante, având în vedere că perioada supusă analizei este cuprinsă între 16 
Iulie 2015 – 07 Aprilie 2016. Prin urmare, contravaloarea chiriilor la care este îndreptăţit jucătorul este în cuantum de 
2.183,33 euro şi nu 2.250,00 euro, cum din eroare s-a solicitat. Cu privire la bonusul pentru victorii (2.000 euro pentru 
fiecare din cele 5 meciuri disputate în Liga I finalizate cu victorie) şi bonusul pentru meciurile în deplasare finalizate cu 
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egal (1000 euro pentru fiecare dintre cele 3 meciuri), administratorul judiciar apreciază că solicitările jucătorului de 
fotbal nu sunt conforme cu prevederile contractuale. Astfel, conform art. 4.1.2 din Contractul de prestări servicii 
sportive nr. 1542/16.07.2015, „bonusurile se vor acorda dacă jucătorul va evolua cel puţin 70% din meciurile oficiale 
ale primei echipe. În cazul în care jucătorul va evolua mai puţin de atât, bonusurile se vor calcula proporţional cu 
meciurile în care acesta a evoluat.” Din documentele puse la dispoziţie de reprezentanţii Asociaţiei debitoare, 
administratorul judiciar a constatat faptul că echipa a performat în 36 de meciuri oficiale, iar jucătorul a participat la 
doar 17 din acestea ( o evoluţie de 47,22%). Prin urmare, se va proceda la recalcularea bonusurilor care i se cuvin, după 
cum urmează: Bonusul pentru victorii: jucătorului de fotbal i se cuvine suma de 4.722,22 euro şi nu 10.000 euro, cum 
din eroare a solicitat; Bonusul pentru meciurile în deplasare finalizate cu egal: jucătorului de fotbal i se cuvine suma de 
1.416,67 euro şi nu suma de 3.000 euro, cum din eroare a solicitat. În consecinţă, raportat la toate aceste considerente, 
creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în cuantum 
de 156.056,56, lei (echivalentul a 36.292,22 euro). În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, 
creditorul cu privire la măsura luată. 57. SC VIVA COM SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea 
la masa credală cu suma în cuantum total de 2.363.083,32 lei, din care 813.067,78 lei reprezentând debit principal şi 
1.550.016,04 reprezentând penalităţi de întârziere. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la sediul subscrisei la data de 16 Mai 2016, în termenul limită stabilit, 
creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu: Factura Fiscală nr. 4422/26.02.2015, emisă 
conform Contractului de lucrări nr. 109/12.02.2015 şi a Devizului de lucrări nr. 12/26.02.2015; Factura Fiscală nr. 
4214/02.09.2014, emisă conform Contractului de lucrări nr. 376/06.08.2014 şi a Devizelor de lucrări nr. 398, 399 şi 
400/06.08.2014; Factura Fiscală nr. 4201/19.08.2014, emisă conform Contractului de lucrări nr. 363/23.07.2014 şi a 
Devizelor de lucrări nr. 385 şi 386/19.08.2014; Factura Fiscală nr. 4180/29.07.2014, emisă conform Contractului de 
lucrări nr. 323/04.06.2014, a Actului adiţional nr. 1/04.07.2014 al acestui contract şi a Devizelor de lucrări nr. 
353/10.07.2014, respectiv nr. 368/29.07.2014; Factura Fiscală nr. 4175/28.07.2014, emisă conform Contractului de 
lucrări nr. 345/27.06.2014 şi a Devizului de lucrări nr. 365/28.07.2014; Factura Fiscală nr. 4158/01.07.2014, emisă 
conform Contractului de lucrări nr. 327/10.06.2014 şi a Devizului de lucrări nr. 351/01.07.2014; Factura Fiscală nr. 
3697/24.09.2013, emisă conform Contractului de lucrări nr. 343/31.07.2013 şi a Devizului de lucrări. Penalităţile 
calculate ca urmare a neplăţii facturilor sus menţionate. TOTAL: 2.363.083,32 lei. În urma verificării acestei declaraţii 
de creanţă, administratorul judiciar a constatat următoarele: Debitul principal este în cuantum total de 813.067,78 lei, 
acesta fiind calculat în mod corect de către creditoare. Raportat la calculul penalităţilor efectuat de către creditoare, 
administratorul judiciar a constatat că acestea au fost calculate până la data de 10 Aprilie 1016, aşadar, după data 
deschiderii procedurii insolvenţei Asociaţiei debitoarei. Având în vedere acest aspect, subscrisa a procedat la 
recalcularea penalităţilor până la data de 08 Aprilie 2016, conform situaţiei de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Nr. 
factură 

Data 
facturii 

Data 
scadentă 

Data până 
la care se 
calculează 
penalităţi 

Nr. zile 
întârziere 

Penalitate 
întârziere 
0,3%/zi 

Valoare factură Calcul penalităţi 

1 4422 26.02.2015 28.03.2015 08.04.2016 377 0,30% 2.294,00 lei 2.594,51 lei 

2 4214 02.09.2014 02.10.2014 08.04.2016 554 0,30% 28.471,64 lei 47.319,87 lei 

3 4201 19.08.2014 18.09.2014 08.04.2016 568 0,30% 93.517,70 lei 159.354,16 lei 

4 4180 29.07.2014 28.08.2014 08.04.2016 589 0,30% 173.842,17 lei 307.179,11 lei 

5 4175 28.07.2014 27.08.2014 08.04.2016 590 0,30% 357.552,00 lei 632.867,04 lei 

6 4158 01.07.2014 31.07.2014 08.04.2016 617 0,30% 115.633,67 lei 214.037,92 lei 

7 3697 24.09.2013 23.11.2013 08.04.2016 867 0,30% 41.756,60 lei 108.608,92 lei 

Total 813.067,78 lei 1.471.961,53 lei 

Total general 2.285.029,31 lei 

Operaţiunile de mai sus, prin care administratorul judiciar a procedat la diminuarea sumele solicitate de creditor se 
întemeiază pe prevederile art. 5, pct. 69 din Legea 85/2014, care dispun că tabelul preliminar de creanţe cuprinde toate 
creanţele scadente sau nescadente, sub condiţie sau în litigiu, născute înainte de data deschiderii procedurii, acceptate de 
către administratorul judiciar în urma verificării acestora” şi ale art. 80 alin. (1) din Legea 85/2014 care arată că „Nicio 
dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor 
născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103”. Având în vedere aceste 
aspecte, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în categoria creanţelor chirografare, cu suma în 
cuantum de 2.285.029,31 lei. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura 
luată. 58. SC WECO T.M.C. SRL, a formulat o declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în 
cuantum total de 1.505.308,89 reprezentând contravaloare servicii prestate către debitoare, conform facturilor emise de 
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către creditoare şi neachitate de către Asociaţia debitoare. Sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de formă, administratorul 
judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei în data de 25 Mai 2016, în termenul limită stabilit, 
creditorul făcând dovada achitării taxei judiciare de timbru. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul 
judiciar a constatat că suma solicitată de creditoare este justificată cu:  

Nr. 
crt. 

 
Nr. şi data factură emisă de SC 

Weco TMC SRL 

 
Valoare factură 

 
Suma achitată 

Rest de achitat 
conform solicitări 

1 59332/09.06.2015 1.953,51 lei - lei 1.953,51 lei 

2 59338/09.06.2015 958,92 lei - lei 958,92 lei 

3 59339/09.06.2015 1.360,33 lei - lei 1.360,33 lei 

4 59355/10.06.2015 193.537,64 lei 135.341,00 lei 58.196,64 lei 

5 20916/13.07.2015 40.653,00 lei 23.108,23 lei 17.544,77 lei 

6 20991/14.107.2015 3.104,57 lei - lei 3.104,57 lei 

7 21113/16.07.2015 30.439,36 lei - lei 30.439,36 lei 

8 21146/16.07.2015 24.721,56 lei - lei 24.721,56 lei 

9 21219/21.07.2015 769,37 lei - lei 769,37 lei 

10 21220/21.07.2015 20.656,71 lei - lei 20.656,71 lei 

11 21292/21.07.2015 490,33 lei - lei 490,33 lei 

12 21546/29.07.2015 2.362,29 lei - lei 2.362,29 lei 

13 21547/29.07.2015 3.311,63 lei - lei 3.311,63 lei 

14 251548/29.07.2015 28.020,75 lei - lei 28.020,75 lei 

15 21549/29.07.2015 644,66 lei - lei 644,66 lei 

16 21805/05.08.2015 57.360,91 lei - lei 57.360,91 lei 

17 21920/10.08.2015 57.360,91 lei - lei 57.360,91 lei 

18 90486/31.08.2015 801,87 lei - lei 801,87 lei 

19 90487/31.08.2015 3.519,38 lei - lei 3.519,38 lei 

20 90488/31.08.2015 996,80 lei - lei 996,80 lei 

21 90499/31.08.2015 295.688,32 lei - lei 295.688,32 lei 

22 22931/10.09.2015 23.100,00 lei - lei 23.100,00 lei 

23 23178/16.09.2015 3.738,90 lei - lei 3.738,90 lei 

24 23218/16.09.2015 15.500,00 lei - lei 15.500,00 lei 

25 24660/16.10.2015 2.700,00 lei - lei 2.700,00 lei 

26 24663/16.10.2015 16.800,00 lei - lei 16.800,00 lei 

27 25723/30.10.2015 3.943,96 lei - lei 3.943,96 lei 

28 25624/30.10.2015 1.090,12 lei - lei 1.090,12 lei 

29 50297/30.10.2015 2.822,80 lei - lei 2.822,80 lei 

30 50298/30.10.2015 3.281,11 lei - lei 3.281,11 lei 

31 50299/30.10.2015 2.233,51 lei - lei 2.233,51 lei 

32 25933/05.11.2015 10.759,00 lei - lei 10.759,00 lei 

33 25934/05.11.2015 21.160,00 lei - lei 21.160,00 lei 

34 26237/12.11.2015 10.566,39 lei - lei 10.566,39 lei 

35 26192/12.11.2015 57.180,00 lei - lei 57.180,00 lei 

36 26564/18.11.2015 11.691,00 lei - lei 11.691,00 lei 
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Nr. 
crt. 

 
Nr. şi data factură emisă de SC 

Weco TMC SRL 

 
Valoare factură 

 
Suma achitată 

Rest de achitat 
conform solicitări 

37 26565/18.11.2015 31.460,00 lei - lei 31.460,00 lei 

38 26566/18.11.2015 21.000,00 lei - lei 21.000,00 lei 

39 50018/27.11.2015 1.313,83 lei - lei 1.313,83 lei 

40 50021/27.11.2015 5.935,41 lei - lei 5.935,41 lei 

41 27335/08.12.2015 15.113,76 lei - lei 15.113,76 lei 

42 27525/11.12.2015 17.160,00 lei - lei 17.160,00 lei 

43 27616/14.12.2015 17.045,00 lei - lei 17.045,00 lei 

44 27617/14.12.205 16.664,00 lei - lei 16.664,00 lei 

45 27682/16.12.2015 21.476,82 lei - lei 21.476,82 lei 

46 27715/16.12.2015 1.350,15 lei - lei 1.350,15 lei 

47 27716/16.12.2015 180,02 lei - lei 180,02 lei 

48 27717/16.12.2015 832,59 lei - lei 832,59 lei 

49 257718/16.12.2015 9.586,06 lei - lei 9.586,06 lei 

50 27720/16.12.2015 2.461,77 lei - lei 2.461,77 lei 

51 27721/16.12.2015 1.935,22 lei - lei 1.935,22 lei 

52 27722/16.12.2015 832,59 lei - lei 832,59 lei 

53 27723/16.12.2015 6.165,69 lei - lei 6.165,69 lei 

54 27724/16.12.2015 6.732,74 lei - lei 6.732,74 lei 

55 27726/16.12.2015 2.497,77 lei - lei 2.497,77 lei 

56 27728/16.12.2015 990,11 lei - lei 990,11 lei 

57 27729/16.12.2015 12.601,40 lei - lei 12.601,40 lei 

58 27777/17.12.2015 15.312,24 lei - lei 15.312,24 lei 

59 27951/23.12.2015 2.095,56 lei - lei 2.095,56 lei 

60 27952/23.12.2015 2.032,34 lei - lei 2.032,34 lei 

61 27953/23.12.2015 1.680,06 lei - lei 1.680,06 lei 

62 27954/23.12.2015 745,19 lei - lei 745,19 lei 

63 27955/23.12.2015 5.415,05 lei - lei 5.415,05 lei 

64 27956/23.12.2015 2.643,61 lei - lei 2.643,61 lei 

65 27957/23.12.2015 812,92 lei - lei 812,92 lei 

66 27981/28.12.2015 16.012,11 lei - lei 16.012,11 lei 

67 28034/29.12.2015 23.144,91 lei - lei 23.144,91 lei 

68 28036/29.12.2015 16.500,00 lei - lei 16.500,00 lei 

69 28103/30.12.2015 2.042,15 lei - lei 2.042,15 lei 

70 28800/21.01.2016 10.570,00 lei - lei 10.570,00 lei 

71 50116/29.01.2016 2.627,85 lei - lei 2.627,85 lei 

72 50117/29.01.2016 1.611,20 lei - lei 1.611,20 lei 

73 50118/29.01.2016 1.611,20 lei - lei 1.611,20 lei 

74 50119/29.01.2016 1.860,84 lei - lei 1.860,84 lei 

75 50123/29.01.2016 1.089,26 lei - lei 1.089,26 lei 
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Nr. 
crt. 

 
Nr. şi data factură emisă de SC 

Weco TMC SRL 

 
Valoare factură 

 
Suma achitată 

Rest de achitat 
conform solicitări 

76 50124/29.01.2016 5.759,49 lei - lei 5.759,49 lei 

77 50130/29.01.2016 3.767,04 lei - lei 3.767,04 lei 

78 50131/29.01.2016 26.564,44 lei - lei 26.564,44 lei 

79 50132/29.01.2016 1.597,58 lei - lei 1.597,58 lei 

80 50133/29.01.2016 544,63 lei - lei 544,63 lei 

81 50134/29.01.2016 1.229,95 lei - lei 1.229,95 lei 

82 50135/29.01.2016 1.202,73 lei - lei 1.202,73 lei 

83 30454/26.02.2016 28.602,24 lei - lei 28.602,24 lei 

84 90687/29.02.2016 1.539,87 lei - lei 1.539,87 lei 

85 90689/29.02.2016 1.615,75 lei - lei 1.615,75 lei 

86 90692/29.02.2016 1.122,95 lei - lei 1.122,95 lei 

87 90698/29.02.2016 566,85 lei - lei 566,85 lei 

88 90707/29.02.2016 1.196,19 lei - lei 1.196,19 lei 

89 90712/29.02.2016 1.716,93 lei - lei 1.716,93 lei 

90 90713/29.02.2016 825,73 lei - lei 825,73 lei 

91 90714/29.02.2016 2.562,00 lei - lei 2.562,00 lei 

92 90722/29.02.2016 21.220,00 lei - lei 21.220,00 lei 

93 90727/29.02.2016 301.053,38 lei - lei 301.053,38 lei 

94 31374/17.03.2016 4.649,32 lei - lei 4.649,32 lei 

Total 1.663.758,10 lei 158.449,23 lei 1.505.308,87 lei 

Facturile fiscale sus menţionate au fost emise de către creditoarea SC WECO T.M.C. SRL având la bază Contractul nr. 
A17/20.12.2014 încheiat între aceasta şi ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, având ca obiect 
prestarea exclusivă către debitoare a următoarelor servicii: emitere bilete de avion pe parcurs intern şi extern, cazare în 
regim intern şi extern, emitere bilete de tren în regim intern şi extern, asigurare de transport în regim intern şi extern, 
precum şi organizarea deplasărilor şi a cantonamentelor în ţară şi în străinătate. În cuprinsul declaraţiei de creanţă, 
creditorul menţionează că în scopul efectuării unei plăţi parţiale a facturilor restante, la data de 15.12.2015, 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB ASA 2013 TÂRGU MUREŞ, în calitate de cedent şi SC WECO T.M.C. SRL, în calitate 
de cesionar, au încheiat un Contract de cesiune creanţă, prin care cedentul a cesionat în favoarea cesionarului o creanţă 
în valoare de 600.000 lei din creanţa pe care o deţine asupra Ligii Profesioniste de Fotbal, în calitate de debitor cedat. În 
urma verificării acestei declaraţii de creanţă, administratorul judiciar a constatat faptul că suma solicitată este justificată 
prin documentele anexate declaraţiei de creanţă, fiind calculată până la data deschiderii procedurii de insolvenţă 
împotriva debitoarei (08.04.2016); prin urmare, creditorul a fost înscris în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în 
categoria creanţelor chirografare, după cum urmează: cu suma de 600.000 lei, sub condiţia rezolutorie de a încasa 
această creanţă de la Liga Profesionistă de Fotbal; cu suma de 905.308,87 lei (creanţă pură şi simplă). În temeiul art. 
110 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul 
judiciar va notifica, în regim de urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. 59. SC ZONA SPORT SRL, a formulat o 
declaraţie de creanţă, solicitând înscrierea la masa credală cu suma în cuantum total de 12.336 lei reprezentând 
contravaloarea Biletului la ordin seria BRDE3AF nr. 0755673 care a fost refuzat la plată. Sub aspectul îndeplinirii 
condiţiilor de formă, administratorul judiciar constată că cererea a fost înregistrată la dosarul cauzei data de 31 Mai 
2016 şi la sediul subscrisei la data de 10 Iunie 2016, după expirarea termenului limită de înregistrare a declaraţiilor de 
creanţă (25 Mai 2016), creditorul solicitând înscrierea în Tabelul Preliminar al Creditorilor, fără a invoca sau a face 
dovada existenţei unor motive temeinice justificate, conform art. 186 din Codul de Procedură Civilă. În acest context 
devin incidente prevederile art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă care statuează „cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a 
creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. 1, lit. b) va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, 
din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la 
procedură.” Mai mult, conform prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, devin aplicabile în cauză și 
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dispoziţiile art. 185 din Codul de Procedură Civilă, întrucât Primăria Simeria nu a invocat şi nu a făcut dovada 
existenţei unor motive temeinice justificate, conform art. 186 Cod Procedură Civilă, care să o fi împiedicat să îşi declare 
creanţa în cuantum de 12.336 lei în termenul limită stabilit de către judecătorul sindic. Astfel, creditorul SC ZONA 
SPORT SRL este decăzută din dreptul de a fi înscrisă la masa credală cu creanţa în cuantum de 12.336 lei, sancţiunea 
prevăzută de legea insolvenţei pentru nedepunerea în termen a declaraţiei de creanţă fiind decăderea din dreptul de a fi 
înscris în tabelul creditorilor. Analizând pe fond declaraţia de creanţă, administratorul judiciar a constatat că suma 
solicitată de creditoare este justificată cu: Biletul la ordin BRDE3AF nr. 0755673 emis la data de 15.01.2016; Refuzul 
la plată al Biletului la ordin. TOTAL: 12.336 lei. Prin urmare, având la bază documentele justificative depuse în 
probaţiunea sumelor solicitate, precum şi faptul că nu a fost justificată înregistrarea cererii de creanţă ulterior împlinirii 
termenului de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, administratorul judiciar va respinge cererea de admitere a 
creanţei, ca fiind tardiv formulată, raportat la prevederile legale sus indicate. În temeiul art. 110 alin. (4) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar va notifica, în regim de 
urgenţă, creditorul cu privire la măsura luată. Creditorii societăţii debitoare pot formula contestaţii cu privire la 
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în Tabelul Preliminar al Creditorilor, în termen de 
7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Semnătură şi ştampilă 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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